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 إىل ... |����{��~��_�̀�|����{��~��_�̀�|����{��~��_�̀�|����{��~��_���m�m�m�m�̀قوله تعـاىل: )2(األصل يف القصاص

وقوله ) 4(�����m�m�m�m�̄��®�̄��®�̄��®�̄��®�l�l�l�l وقوله: ) llll)3¤��¥��¦��§¤��¥��¦��§¤��¥��¦��§¤��¥��¦��§����قوله...
مــن قتــل لــه وقولــه: " )5("العمــد قــود كلــه إال أن يعفــو ولــى المقتــول: "�

قتيـــل فأهلـــه بخيـــر النظـــرين إن شـــاءوا قتلـــوا وإن شـــاءوا عفـــوا وأخـــذو 
ما ذكرناه فال جيب القصاص إال بأحد ثالثة أوجـه: إمـا  ، فإذا ثبت)6(الدية"

  .)7(فيما بعد إن شاء اهللا قرار، أو بقسامة، وبيان ذلك يأيتإببينة، أو ب

  

  

  

    

                                                 
الجراح: مأخوذة من الجوارح +نھا ' تفعل إ' بھا فكل من جنى جناية أو جرح أو أذنب ذنباً أو اكتسب إثم�اً  )1(

بلسانه أو بجارحه من جوارحه فھو جارح في اللغ�ة، أم�ا ف�ي ا'ص�ط>ح: فق�د عرفھ�ا الرص�اع بقول�ه:  بيده أو
  ).479)، وشرح الرصاع على ابن عرفة: (3/321ھو تأثير الجناية في الجسم. (أنظر: المقدمات: (

  ).238القصاص: سمى قصاصا +نه يقص الخصومات أي يقطعھا (غرر المقالة: ( )2(
  ).179-178بقرة، اUيتين: (سورة ال )3(
  .45سورة المائدة، اUية:  )4(
)، والطبراني في معجمه واسحق بن راھويه (أنظ�ر: 9/365)، وابن أبي شيبة: (3/94أخرجه الدارقطني: ( )5(

  ).4/327نصب الراية: (
ح�ج، ب��اب )، مس�لم ف�ي ال8/38أخرج�ه البخ�اري ف��ي ال�ديات، ب�اب: م�ن قت��ل ل�ه قتي�ل فھ�و بخي�ر النظ��رين: ( )6(

  ).2/988تحريم مكة وصيدھا: (
  ) في (م): يأتي بعد.7(
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�Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص.��Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص.��Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص.��Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص.��Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص.��Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص.��Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص.��Wא,+אط��(�)'�א�
&�%�$�א��#�ص�.��������

الـدماء، فـإذا قتـل شـخص شخصـاً  )1(االعتبار يف وجـوب القصـاص تكـافؤ
القصــاص، وإن كــان أحــدمها ناقصــاً  ودماؤمهــا متكافئــة جــاز أن جيــري بينهمــا

 علـى دىنلـأل )2(خر كان القصاص لألعلى منهما على األدىن ومل يكـنعن اآل
إىل احلريـة: فـال  )3(األعلى، والتكافؤ معترب باملساواة يف الـدين واحلرمـة الراجعـة

كــــان   وال وثــــين وال معاهــــد وال كتــــايب ييقتــــل مســــلم قصاصــــاً بكــــافر وال ذمــــ
راً أو عبـــداً، وال يقتـــل حـــر بعبـــد ال بعبـــد نفســـه وال بعبـــد القاتـــل حـــ )4(املســـلم

فـإن قتـل الكـافر  ،غريه وال مبدبر وال مبكاتـب وال أم ولـد وال مـن فيـه بقيـة رق
بـاليهودي،  والنصـراين مسلما أو العبد حراً قتل به، ويقتـل اليهـودي بالنصـراين

  والكفر يف ذلك ملة واحدة، ودماء بعضهم مكافئة لدم بعض.
تل ذمى ذمياً مث اسلم القاتل مل يسقط عنـه القـود، وكـذلك العبـد إذا وإذا ق

أعتــق وفــد قتــل عبــداً، وإذا جــرح الكــافر مســلما أو قطــع طرفــه مل يقــتص منــه 
: جيتهــد الســلطان يف ذلــك، وحيتمــل علــى )5(وكانــت لــه الديــة عليــه، وقــد قــال

، وحيتمـل هذه الرواية القـود، وإذا جـرح العبـد حـرا أو قطـع يـده مل يسـتقد منـه
  على ما قدمناه أن يقاد منه وهو صحيح.

ودم املـــرأة مكـــافئ لـــدم الرجـــل وإن تفاضـــال يف الـــديات، وجرحهـــا مكـــافئ 
دوــا مــن  اص للرجــل مــن املــرأة وللمــرأة مــن الرجــل يف الــنفس ومــقــتجلرحــه في

                                                 
  في (م): بتكافئ. )1(
  ) في (ق): ولم يبق.2(
  ) في (ق): الواجبة.3(
  المسلم: سقطت من (م). )4(
  يعني اbمام مالك. )5(
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األطــراف واجلــراح، ويقتــل الرجــل بــاملرأة وجبماعــة النســاء وتقتــل املــرأة بالرجــل 
  رجال، وال جيب أخذ شيء من الدية والردها.وجبماعة ال

ودمـــاء العبيـــد متكافئـــة وتقتـــل مـــنهم اجلماعـــة بالواحـــد والواحـــد باجلماعـــة، 
بــني األقــارب كجريــه بــني األجانــب يقــتص لــألخ مــن أخيــه،  والقصــاص جــارٍ 

والبن األخ من عمـه وللعـم مـن ابـن أخيـه، وكـذلك األقربـاء سـوى األب فإنـه 
عاه فـال قـود د ابه أن يكون كما دعى أنه أراد أدبه وأشفا )1(إن قتل ابنه حذفا

ن أضــجعه فذحبــه أو شــق جوفــه أو إعليــه وتلزمــه الديــة مغلطــة يف مالــه، وأمــا 
فـــإن عليـــه القـــود لـــه إذا تكافـــأت  بـــه فعـــل بـــه فعـــًال يعلـــم أنـــه عمـــد بـــه قتلـــه

غـــري العمـــد أين  ةرادإمهـــا، ولـــو قـــال يف احلـــرب أو مـــا يقبـــل معـــه ادعـــاؤه ؤ دما
دت بـــه قتلـــه قتـــل بـــه، وحكـــم األم واجلـــد يف ذلـــك حبكـــم األب، وقـــال تعمـــ

ال يقتـــل أب بـــابن وعليـــه الديـــة، ومـــن تعمـــد قتـــل امرأتـــه أو جرحهـــا  :أشـــهب
  .)2(اقتص هلا منه
�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(zzzzzzzz11x�234א��#�ص&�%�&
���������K$��6ن��(�)'�א�
&�%�&�234א��#�ص�Kx$��6ن��(�)'�א�
&�%�&�234א��#�ص�Kx$��6ن��(�)'�א�
&�%�&�234א��#�ص�Kx$��6ن��(�)'�א�
&�%�&�234א��#�ص�Kx$��6ن��(�)'�א�
&�%�&�234א��#�ص�Kx$��6ن��(�)'�א�
&�%�&�234א��#�ص�Kx$��6ن��(�)'�א�
&�%�&�234א��#�ص�Kx$��6ن��(�)'�א�

لمؤمنـــون : "ا�وإمنـــا قلنـــا: إن تكـــافؤ الـــدماء معتـــربة يف القصـــاص؛ لقولـــه 
، وإلمجــاعهم علــى منــع قتــل املســلم باملعاهــد واملســتأمن، )3("ؤهمتتكافــأ دمــا

  .)4(ولالتفاق على وجوب اعتبار ذلك
  

  
                                                 

  ).126حذفا: أي قطعا (المصباح المنير:  )1(
-238)، الرس�الة: (2/216)، التفري�ع: (4/444مدون�ة: ()، ال2/872) في جملة ھذه ا+حكام انظر: الموط�أ: (2(

  ).3/337)، المقدمات: (587)، الكافي: (239
      ) واب�ن ماج�ة ف�ي ال�ديات، 3/183أخرج�ه أب�و داود ف�ي الجھ�اد، ب�اب: ف�ي الس�رية ت�رد عل�ى أھ�ل العس�كر: ( )3(

                     د ب�����ين ا+ح�����رار)، والنس�����ائي ف�����ي القس�����امة، ب�����اب: الق�����و2/895ب�����اب: المس�����لمون تتكاف�����أ دم�����اؤھم: (
              )، وق����ال: ص����حيح عل����ى ش����رط 2/141)، والح����اكم: (2/211)، والبيھق����ي، وأحم����د: (8/19والممالي����ك: (

  الشيخين.
  ).7/652)، المغني: (8/418انظر: بداية المجتھد: ( )4(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�Kx7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�Kx7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�Kx7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�Kx7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�Kx7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�Kx7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�Kx7(�)��.�89:;3/�א<�=>&�$�K��������
: �، لقولــــــه )1(وإمنــــــا منعنــــــا قتــــــل املســــــلم بالكــــــافر، خالفــــــاً بــــــأيب حنيفــــــة

ولــه: علــى أن دمــاء غــريهم ال تتكافــأ، وق فــدل  )2(تتكافــأ دمــاؤهم" "املســلمون
وهـــذا  )5("بكــافر) 4("ال يقتــل مســلم: ، وقولــه)3(ســـواهم" "وهــم يــد علــى مــن

  .نص، وألنه ناقص بالكفر كاحلريب واملستأمن
وإمنــا قلنــا: ال يقتــل حــر بعبــد، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: إنــه يقتــل بعبــد 

ال : "�، لقولـه )7(، ولـداود يف قولـه: إنـه يقتـل بعبـد نفسـه وعبـد غـريه)6(غريه
، وألنـه نـاقص بـالرق، ودليلـه إذا كـان مملوكـاً لقاتلـه، وألنـه )8("حـر بعبـد يقتل

  نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على احلر كاألطراف.
 ،وإمنا سوينا بني العبد واملدبر واملكاتـب وأم الولـد لبقـاء أحكـام الـرق فـيهم

وذلـــك مينـــع تســـاوي احلـــرم؛ وألن أحكـــام الـــرق أغلـــب علـــيهم بـــدليل نقصـــان 
  .القصاص يقهم وحدودهم ومنعت شهادم فذلك يف نفطال

وإمنا قلنا: إن الكافر يقتل باملسـلم والعبـد بـاحلر ألن دم األعلـى يكـافئ دم 
باألعلى فلم يؤخذ منـه زيـادة علـى مـا   )9(الناقص ويزيد عليه فإذا قتل الناقص

  .يلزمه به كان

                                                 
  ).3/144مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري230انظر: مختصر الصحاوي: ( )1(
  سبق تخريج الحديث قريبا. )2(
  ھو جزء من الحديث السابق. )3(
  في (م): مؤمن. )4(
  ).8/47) أخرجه البخاري في الديات، باب: ' يقتل المسلم بالكافر: (5(
  ).3/144مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري230) انظر: مختصر الطحاوي: (6(
  ).7/658) انظر: المغني: (7(
)، والح��ديث في��ه ج��وبير وغي��ره م��ن المت��روكين (انظ��ر 8/35)، والبيھق��ي: (3/133ج��ه ال��دارقطني: () أخر8(

  ).4/16تلخيص الحبير: (
  ) في (م): فإذا قيل القصاص.9(
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تسـاويهم غـي هم مـن بعـض فلعضـوإمنا قلنـا: إن سـائر أنـواع الكفـار يقـاد لب
  .)1(ساويهم يف النقص بالرقتالنفس بالكفر كأنواع العبيد يف 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�Kxא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�Kxא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�Kxא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�Kxא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�Kxא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�Kxא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�Kxא���د�?>��@�:A�B�C&Dم�א�F�G�6ن��$�K��������
، )2(ال يســــقط عنــــه القــــود خالفــــاً لألوزاعــــي يوإمنــــا قلنــــا: إن إســــالم الــــذم

العبـــد إذا قتـــل عبـــداً مث أعتـــق القاتـــل؛ ألنـــه حـــق ألدمـــي طريقـــة احلـــد   وكـــذلك
  .حال وجوا ال حال استيفائها وألن االعتبار باحلدود  وق؛كسائر احلق

            ووجــه القــول بــأن املســلم ال يقــتص مــن الكــافر واحلــر ال يقــتص مــن العبــد 
       يف اجلـراح أن العضــو الـذي يقطعــه لـيس مبكــافئ ألعضـاء املســلم واحلـر فكــان

           تبــــاره كيــــد األشــــل إــــا ال تقطــــع بيــــد الصــــحيح، ووجــــه ثبــــوت القصــــاص اع
  بالنفس.

£��£��£��£��mmmm وإمنا قلنا: إن الرجل واملرأة جيري القصاص بينهما، لقوله تعاىل:
¤¤¤¤llll)3(،  ـــــة : "�وقولـــــه ال يحـــــل دم امـــــرئ مســـــلم إال بأحـــــد ثالث

، وألمـا شخصـان متسـاويان )5(": فذكر أو قتـل نفـس بغيـر نفـس)4(أشياء
  كالرجلني واملرأتني. يف احلرمة والدين

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44�����?�Hو�K�����?�Hو�K�����?�Hو�K�����?�Hو�K�����?�Hو�K�����?�Hو�K�����?�Hو�K�����?�Hو�K��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא
��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא
��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא
��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא
��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא
��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא
��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא
��������$���IJ>�.א��#��ص��K���Lو�/�H79��MN7�;א���Aد�Mم�&:��وא

x
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSאx
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSאx
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSאx
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSאx
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSאx
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSאx
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSאx
����.�

�و>3/�א��א�Oא���.����IPو>3/�א�Q7אRSא��������

، خالفاً لقول من يقول: إن الرجل )6(وإمنا قلنا: إنه ال يزاد بينهما يف الدية
، ألنـــه شـــخص جيـــب لـــه )7(قتـــل املـــرأة رد أوليـــاء املـــرأة نصـــف ديـــة الرجـــل إذا

                                                 
  ) بالرق: سقطت من (ق).1(
  ).7/653انظر: المغني: ( )2(
  .45سورة المائدة:، اUية:  )3(
  أشياء: سقطت من (م). )4(
)، ومس�لم ف�ي القس�امة: ب�اب: 8/83: ((النفس ب�النفس): البخاري في الديات، باب: قوله تع�الى:أخرجه بمعناه )5(

  ).3/13.2ما يباح به دم المسلم: (
  في (م): الذمة. )6(
  ).7/679)، كما روي عن اbمام أحمد والحسن وعطاء (انظر المغني: (�يروى ھذا عن اbمام علي ( )7(
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لتفاضل يف الديات ال معترب بـه كاجلماعـة بالواحـد، على شخص فا القصاص
بينهما يف األطراف وما دون النفس خالفـاً أليب  رالقصاص جا وإمنا قلنا: إن

، )1(إن يــد الرجــل ال تقطــع بيــد املــرأة وال يــد املــرأة بيــد الرجــل حنيفــة يف قولــه:
، وألنــه نــوع مــن القصــاص كالقتــل،  )�m�m�m�m�̄��®�̄��®�̄��®�̄��®llll)2لقولــه تعــاىل:

ني جـــرى القصـــاص بينهمـــا يف الـــنفس فكـــذلك فيمـــا دونـــه  شخصـــ وألن كـــل
  ..كالرجلني واملرأتني

وإمنـا قلنـا: إن اجلماعــة تقتـل بالواحـد، خالفــاً لـداود يف قولـه ال قصــاص يف 
مـن قتـل لـه قتيـل فأهلـه ، وقوله: ")4("العمد قود كله: " �، لقوله )3(ذلك

عـن عمـر  ية ورو ؛ وألنه إمجـاع الصـحابمفع )5(بين خيرتين إن شاءوا قتلوا"
، )6(عليـه أهـل صـنعاء لقتلـتهم بـه أنه قتل سبعة بواحد وقال لو متاأل -� -

، وعـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال: تقتـــل مائـــة )7(وعـــن علـــي أنـــه قتـــل ثالثـــة بواحـــد
، وال خمالف هلم، وألن كل حد وجب لإلنسـان علـى غـريه إذا انفـرد )8(بواحد

  القذف. )10(فيه، أصله حد )9(مبوجب فإنه جيب عليه إن شارك
خالفــاً أليب  هوإمنـا قلنــا: يقطــع أطــراف اجلماعــة بطــرف إذا اشــرتكوا يف قطعــ

لــو انفــرد ــا الواحــد لزمــه القصــاص فــإذا اشــرتك  )12(، ألــا جنايــة)11(حنيفــة
  ..فيها اجلماعة نلزمهم القصاص كالقتل

                                                 
  ).3/147مع شرح الميداني: ( -، مختصر القدوري)231) انظر: مختصر الطحاوي: (1(
  .45سورة المائدة، اUية:  )2(
)، وھ��و أح��د ق��ولي اbم��ام أحم��د ق��ول الزھ��ري واب��ن س��يرين 7/271/)، والمغن��ي: (21انظ��رك المحل��ى: ( )3(

  وربيعة وابن المنذر، وغيرھم.
  سبق تخريج الحديث. )4(
  ) سبق تخريج الحديث.5(
  ).2/871/)، ومالك: (8لديات، باب: إذ أصاب قوم من رجل: (أخرجه البخاري في ا )6(
  ).8/41أخرجه البھيقي: ( )7(
  ).15/86)، وكنز العمال: (9/479أخرجه عبد الرزاق: ( )8(
  في (ق): وإن انفرد. )9(
  حد: سقطت من (م). )10(
  ).3/151مع شرح الميدانى: ( -)، مختصر القدورى231انظر: مختصر الطحاوي: ( )11(
  ناية: سقطت من (م).ج )12(
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بــني األقــارب فــألن القــرىب ال متنــع تكــافؤ  )1(وإمنــا قلنــا: إن القصــاص جــار
  ..، وهو العلم على وجوب القصاصالدماء

وألمــا  ،)2(وإمنــا قلنــا: إن األب إذا تعمــد قتــل ابنــه قتــل بــه لعمــوم الظــواهر
ـــــــدين فكـــــــان القصـــــــاص جـــــــارٍ  ـــــــان يف احلرمـــــــة وال بينهمـــــــا   شخصـــــــان متكافئ

  كاألجانب.
إذا أشــبه  منــه )3(وإمنــا قلنــا: إذا ادعــى أنــه أراد أدبــه ومل يــرد قتلــه فإنــه يقبــل

، وطلب تـأديبهم ورمبـا تبسـطوا )4(ط اآلباء على األبناءة بتبسألن العادة جاري
عــادة العــرب يف شــدة احلميــة مــع كــوم غــري متهمــني  ىعلــيهم بالســيف علــ

أنـه لـيس مـن سـببهم، ويف حـديث عمـر  معليهم، فإذا جاء من ذلك قتل عل
 يـرد قتلـه وإنـه كـان يف الذي دفع إليه وقد قتل ابنه فهم يقتله فقيـل لـه: إنـه مل

ألزمـه مث من أعز الناس عليه وإمنا أراد أدبه فقال: لـو أعلـم أراد قتلـه لقتلتـه بـه 
  ، وأجرينا اجلد جمرى األب حلرمة األبوة وانتفاء التهمة.)5(الدية

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55وجUن�א�N�$א.<?�و�/��<�C9���A
��������U.�/3�AوU.�/3�Ax?3HوU.�/3�Ax?3HوU.�/3�Ax?3HوU.�/3�Ax?3HوU.�/3�Ax?3HوU.�/3�Ax?3HوU.�/3�Ax?3Hو��$�K����������������x?3H��V�9א�
�C9���A>��/�א.<?�و$�Nن�א�Uوج��$�K��V�9א�
�C9���A>��/�א.<?�و$�Nن�א�Uوج��$�K��V�9א�
�C9���A>��/�א.<?�و$�Nن�א�Uوج��$�K��V�9א�
�C9���A>��/�א.<?�و$�Nن�א�Uوج��$�K��V�9א�
�C9���A>��/�א.<?�و$�Nن�א�Uوج��$�K��V�9א�
�C9���A>��/�א.<?�و$�Nن�א�Uوج��$�K��V�9א�
�C9���A>��/�א.<?�و$�Nن�א�Uوج��$�K��V�9א�
تغلـيظ مــذكورة يف وصـفة ال ،إذا ثبـت أنـه ال قـود عليــه الديـة مغلظـة يف مالــه

باب: الـديات، وإمنـا قلنـا: إن الـزوج يقتـل بزوجتـه لعمـوم الظـواهر، واألخبـار، 
  .ووجوب التكافؤ وانتفاء الشبهة كاألجانب

  
  

                                                 
  في (م): جائز. )1(
  في (م): الظاھر. )2(
  في (ق): يقتل. )3(
  في (م): بينھم. )4(
  ).8/38)، وعنه رواه الشافعي ومن طريقه أخرجه البيھقي: (2/867أخرجه مالك في الموطأ: ( )5(
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�XN�$�Wאع�א��3/�.��XN�$�Wאع�א��3/�.��XN�$�Wאع�א��3/�.��XN�$�Wאع�א��3/�.��XN�$�Wאع�א��3/�.��XN�$�Wאع�א��3/�.��XN�$�Wאع�א��3/�.��XN�$�Wאع�א��3/��.��������

��א��3/Y3:&�Z&��A
��א��3/و9R]�א�Y3:&�Z&��A
��א��3/و9R]�א�Y3:&�Z&��A
��א��3/و9R]�א�Y3:&�Z&��A
��א��3/و9R]�א�Y3:&�Z&��A
��א��3/و9R]�א�Y3:&�Z&��A
��א��3/و9R]�א�Y3:&�Z&��A
��א��3/و9R]�א�Y3:&�Z&��A
��������و9R]�א�

 )1(شـبهةوهـو   نوعان: عمد وخطأ، وقـد اختلـف عنـه يف نـوع ثالـث القتل
  :)2(يتان: إحدامها إثباته واألخرى نفيهالعمد فعنه فيه روا

 : "أال القتيـل العمـد�لقوله  )3(ووجه إثباته وهو قول أيب حنيفة والشافعي

 فأثبت شـبه )4(ةاخلطأ قتيل السوط والعصى ففيه مائة اإلبل أربعون منها خلف

مـن اخلطــأ فلــم  مـن العمــد وشــبهاً  العمـد؛ وألن شــبه العمـد مــا قــد أخـذ شــبهاً 
حدمها على التجريد، فشبهه بالعمد قصده إىل الضـرب مبـا ال حكم أ يكن له

وجـــب أن يكـــون لـــه وشـــبهه باخلطـــأ أنـــه مل يقصـــد القتـــل، ف ،غالبـــا يقتـــل مثلـــه
  حكم بني احلكمني.

mmmm��c��c��c��c ، وقولــــه:)�m�m�m�mM��L���K��JM��L���K��JM��L���K��JM��L���K��Jllll)5 ووجــــه نفيــــه قولــــه تعــــاىل:
f���e��df���e��df���e��df���e��dllll)6 (فــــذكر اخلطــــأ والعمــــد احملضــــني)ومل يــــذكر  )7

معـــىن معقـــول وهـــو قصـــد الفاعـــل إىل الفعـــل واخلطـــأ معـــىن  ثالثـــا، وألن العمـــد

                                                 
  في (م): شبه. )1(
  ).594-587، الكافي: ()238)، الرسالة: (2/217)، التفريع: (4/33انظر: المدونة: ( )2(
  ).164)، اbقناع: (232انظر: مختصر الطحاوي: ( )3(
)، والنسائي في القسامة، باب: دية ش�به 4/711أخرجه أبو داود في الديات، باب: في دية الخطأ شبه العمد: ( )4(

اب��ن  )، وص��ححه اب��ن حب��ان وق��ال2/877)، واب��ن ماج��ة ف��ي ال��ديات، ب��اب: دي��ة ش��به العم��د: (4/713العم��د: (
  ).4/15القطان: و' يضره ا'خت>ف (أنظر تلخيص الحبير: 

  .92سورة النساء، اUية:  )5(
  .93سورة النساء، اUية:  )6(
  في (م): الخطأ المحض والعمد المحض. )7(
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معقول وهو ما يكون عـن غـري قصـد، ووجـه الواحـد بالوصـفني ميتنـع فلـم جيـز 
  إثباته.

: إحـــدامها أنـــه )1(اختلـــف عـــن مالـــك يف مســـتحق القتـــل فعنـــه فيـــه روايتـــان
القود فقط وال جتب الديـة إال بالرتاضـي، واألخـرى أن املسـتحق بـالتخيري بـني 

 :)3(، والثانيــــة مــــذهب الشــــافعي)2(قــــود والديــــة، واألول مــــذهب أيب حنيفــــةال
، )5(، وقولــه "كتــب اهللا قصــاص")4(: "العمــد قــود كلــه"�فوجــه األول قولــه 

ســتحق بـه التخيــري بينـه وبــني املـال أصــله الزنــا يوألنـه معــىن موجـب للقتــل فلـم 
  مع اإلحصان.

ن خيــرتين إن شــاءوا مــن قتــل لــه قتيــل فأهلــه بــي: "�ووجــه الثانيــة قولــه 
، وألنــه قــود ســقط بــالعفو فوجــب )6("قتلــوا وإن شــاءوا عفــوا وأخــذوا الديــة

القـود  :وألن للـنفس بـدلني أن تثبت الدية فيه أصـله إذا عفـى بعـض األوليـاء،
والديــة فــال يســتحق علــى ويل الــدم االقتصــار علــى أحــدمها، كمــا لــو قتــل لــه 

  كان ممن يقتل به، وإن شاء اسرتقه.  عبد لكان خمرياً إن شاء قتل له قاتله إذا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�Kx
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�Kx
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�Kx
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�Kx
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�Kx
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�Kx
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�Kx
I4א��3/�א_^��א[\�و$�,�?�א��$�[Hא��א�K��������

 وقولــه )8(واألصــل فيــه )7(فأمــا اخلطــأ احملــض فالواجــب بــه الديــة ال خــالف

�m�m�m�m���S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J���S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J���S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J���S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:

                                                 
  ).690)، الكافي: (2/216)، التفريع: (433-)4/432)، المدونة: (2/872انظر الموطأ: ( )1(
  ).3/141مع شرح المدياني: ( -)، مختصر القدوري232ي: (انظر: مختصر الصحاو )2(
  ).162)، اbقناع: (239)، مختصر المزني: (7/9انظر: ا+م: () 3(
  ).1299سبق تخريج الحديث في الصفحة: ( )4(
)، ومس��لم ف��ي القس��امة، ب��اب: إثب��ات 5/153: ((كت��ب عل��يكم القص��اص)أخرج��ه البخ��اري ف��ي التفس��ير، باب: )5(

b3/1302نسان: (القصاص في ا.(  
  سبق تخريج الحديث. )6(
  ' خ>ف: سقط من (م). )7(
  ).12/179)، فتح الباري: (7/651انظر المغني: ( )8(
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TTTTllll)1( وأمـــا شـــبه العمـــد إذا أثبتنـــاه وهـــو قتـــل األب البنـــه علـــى وجـــه ،
  ذلك فيما بعد. ويأيتهة فالواجب به دية مغلظة الشب

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x����`��J.�/3�A�aא����bא�$�Kx����`��J.�/3�A�aא����bא�$�Kx����`��J.�/3�A�aא����bא�$�Kx����`��J.�/3�A�aא����bא�$�Kx����`��J.�/3�A�aא����bא�$�Kx����`��J.�/3�A�aא����bא�$�Kx����`��J.�/3�A�aא����bא�$�Kx����`��J.�/3�A�aא����bא�$�K��������
 واملثقــل مثــل: الــرمح )2(كــل آلــة يقتــل ــا غالبــا فــالقود واجــب ــا كاحملــدد

 ، واملثقـــــل كاحلجـــــارة والصـــــخر واخلشـــــب)3(والســـــيف وســـــائر أنـــــواع الســـــالح

وكـــذلك  ،النـــار واملـــاءوالســـندان احلديـــد ومـــا أشـــبه ذلـــك، ومـــا يقتـــل فزعـــه ك
وشــدة الضــغط  )5(واخلنــق وإصــابة املقتــل )4(القتــل مــن الــذبح والشــذخ صــفات
النفس وعصر األنثيني وغري ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل،   وإمساك

ـــه تعـــاىل:، واجـــب بـــه القـــود كـــل ذلـــك |���|���|���|���mmmm واألصـــل يف هـــذه اجلملـــة قول
�̀�_��~��}�̀�_��~��}�̀�_��~��}�̀�_��~��}�l�l�l�l)6(:ـــــه ���m�m�m�mc��b����a، وقول �̀�_��~c��b����a�� �̀�_��~c��b����a�� �̀�_��~c��b����a�� �̀�_��~��������
f��e��df��e��df��e��df��e��dllll)7( العمـــد قـــود كلـــه"�، وقولـــه" :)وقولـــه: "إن شــــاءوا )8 ،

، وكـذلك سـائر )10(، وألنه ال خالف يف وجوب القـود بقتـل السـيف)9(قتلوا"
  اآلالت.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x/�c;א�Z&א���د��Kx/�c;א�Z&א���د��Kx/�c;א�Z&א���د��Kx/�c;א�Z&א���د��Kx/�c;א�Z&א���د��Kx/�c;א�Z&א���د��Kx/�c;א�Z&א���د��Kx/�c;א�Z&א���د��K��������

أن يهودياً رضـخ رأس  ي، ملا رو )12(خالفا أليب حنيفة )11(ويقاد من املثقل
مـــق فـــذكر هلـــا اليهـــودي فأشـــارت أن نعـــم امـــرأة مـــن األنصـــار فأدركـــت وـــا ر 

                                                 
  .92سورة النساء، اUية:  )1(
  في (م): كالمحدود. )2(
  في م: وسائر المحدودات. )3(
  ).307(المصباح المنير:  الشذخ: يقال شدخت رأسه إذا كسرته وكل عظم أجوف إذا كسرته فقد شذخته )4(
  في (م): المقاتل.) 5(
  .178سورة البقرة، اUية:  )6(
  194سورة البقرة، اUية:  )7(
  سبق تخريج الحديث. )8(
  سبق تخريج الحديث. )9(
  ).7/637)، المغني: (439-8/415مع الھداية شرح أحاديث الھداية: ( -انظر: بداية المجتھد )10(
  ).488-478)، الكافي: (4/433انظر: المدونة: ( )11(
  ).141مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 232انظر: مختصر الطحاوي: ( )12(
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، وألــا آبــة يقصــد ـــا )1(فرضــخ رأســه بــني حجــرين �فــاعرتف فــأمر النــيب 
  القتل غالبا كاحملدد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44xذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�Kxذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�Kxذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�Kxذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�Kxذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�Kxذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�Kxذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�Kxذא�>�93אG�eX�f�8א�#���ن�وא)O�K��������
: "رفــــع القلــــم عــــن �، لقولــــه )2(ال قــــود علــــى الصــــبيان وال علــــى اــــانني

، وال خــالف يف )4(نــون حــىت يفيــق"، وا)3(فــذكر الصــيب حــىت حيــتلم ثــالث:
قتلــوا خطــأ علــى وجــه يعلــم ذلــك مــنهم فالديــة علــى عــواقلهم،  وإن ،)5(ذلــك

، خالفــاً للشــافعي يف أحــد قوليــه إن )6(فعمــدهم عنــدنا خطــأ فأمــا إن تعمــدوا
وفائــــدة ذلــــك القــــول بــــأن عمــــدهم عمــــد جتــــب الديــــة يف ، )7(عمــــدهم عمــــد

ودليلنـــــا أن  جتـــــب علــــى عـــــواقلهم،خطــــأ  )8(أمــــواهلم، فـــــإذا قيــــل إن عمـــــدهم
، ألن قصــد الصــيب ال )9(: "رفــع القلــم عــن ثــالث..."�عمــدهم خطــأ قولــه 

  حكم له فكان كخطأ البالغ.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�Kx?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�Kx?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�Kx?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�Kx?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�Kx?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�Kx?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�Kx?�9د���<�B�Z&�9?�א���د�و��[g�Z&�/3א���$�h+,ذא�אG�K��������

إذا اشــــرتك يف القتــــل مــــن جيــــب عليــــه القــــود ومــــن ال قــــود عليــــه: كالعامــــد 
والصغري، والعاقل وانـون: قتـل مـن يلزمـه القـود وكـان علـى واملخطئ، والبالغ 

، وقال أبو حنيفة والشافعي: ال قـود علـى العامـد )10(اآلخر بقسطه من الدية
، ودليلنـــا قولـــه "مـــن قتـــل لـــه قتيـــل فأهلـــه بـــني خريتـــني إن شـــاءوا )11(يف ذلـــك

                                                 
)، ومس�لم ف�ي القس�امة ف�ي القص�اص ف�ي القت�ل 8/38أخرجه البخاري في ال�ديات: ب�اب: م�ن أق�اد ب�الحجر: ( )1(

  ).3/1299بالحجر: (
  ).592)، الكافي: (238سالة: ()، الر2/217)، التفريع: (4/481انظر: المدونة: ( )2(
  في (م): حتى يبلغ. )3(
  سبق تخريج الحديث. )4(
  ).7/664انظر: المغني: ( )5(
  ).592)، الكافي: (238)، الرسالة: (2/217)، التفريع: (4/481انظر: المدونة: ( )6(
  ).2/174)، المھذب: (227)، مختصر المزني: (6/25انظر: ا+م: ( )7(
  (م). عمدھم: سقطت من )8(
  ).262سبق تخريج الحديث في الصفحة ( )9(
  ).589-588انظر: الكافي: ( )10(
  ).162)، اbقناع: (231انظر: مختصر الطحاوي: ( )11(
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ن ، وأل)3(، وألنــــه قاتــــل عمــــد كــــاملنفرد)2(وقولــــه "العمــــد قــــود كلــــه" ،)1(قتلــــوا"
االشــــرتاك يف القتــــل ال يغــــري اجلــــنس الواجــــب يف االنفــــراد أصــــله االشــــرتاك يف 

  العمد أو اخلطأ.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�Kx8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�Kx8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�Kx8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�Kx8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�Kx8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�Kx8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�Kx8J�9د���<�B�Z&�C9��[g��&�$�K��������

  وإمنا قلنا: إن على الباقني نصف الدية اعتباراً م لو انفردوا. 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��Kx7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��Kx7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��Kx7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��Kx7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��Kx7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��Kx7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��Kx7אن):وא��i:I;א�Z&א���د��K��������

فعليهمـــا  لـــم أنـــه يريـــد قتلـــه ظلمـــاً لغـــريه فقتلـــه وهـــو يع ومـــن أمســـك رجـــالً 
، )5(خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي يف قــوهلم: ال قتــل علــى املمســك ،)4(القــود

بغـري حـق فأشـبه إذا أمسـكه علـى سـبع  يعلـم أنـه قاتلـه ظلمـاً  ألنه أمسـكه ملـن
  احرتق.حىت حىت أكله أو على نار 

أحكــام يقــاد مــن الســكران؛ ألنــه غــري معــذور بــزوال عقلــه، وألن ألحكامــه 
 ه يف الزنــا والقــذف الصــاحي يف وقــوع طالقــه، ولــزوم قضــاء الصــالة لــه، وحــد

  ذلك قود.كف
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�Kx�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�Kx�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�Kx�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�Kx�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�Kx�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�Kx�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�Kx�I9j�/H��/3<�C9��kl`�k76N�ZI�(�K��������

: فــإن كــان املــأمور ممــن ميكنــه خمالفــة ومــن أكــره غــريه علــى قتــل رجــل ظلمــاً 
ميكنــه ال  األمــر وال تلزمــه طاعتــه قتــل املــأمور مباشــر للقتــل، وإن كــان مكرهــاً 

جيـري عليـه مكـروه  )6(خمالفته كالسلطان الـذي خيـاف مـن خيـالف أن يقتلـه أو
ودليلنـــا علـــى وجـــوب قتـــل  )7(ملخالفتـــه قـــتال مجيعـــا وكـــذلك العبـــد مـــع ســـيده

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  في (م): كالمنفرد. )3(
  ).589انظر: الكافي: ( )4(
  ).6/30)، ا+م: (26/128انظر: المبسوط: ( )5(
  في (ق): لم. )6(
  ).589انظر: الكافي: ( )7(
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ه غـــري أصـــل )1(فوجـــب أن يقـــاد بـــه [.......] (املباشـــر أنـــه قاتـــل لغـــريه ظلمـــاً 
مه طاعته إذا اضـطره املكره إذا كانت تلز  )2(قتل)مكروه، ودليلنا على وجوب 

  )3(ه ظلمـــا وأنــــه أجلـــأ إىل قتلــــه فوجـــب أن يتعلــــق احلكـــم بالقتــــلري إىل قتـــل غــــ
ودليلنــا علــى وجــوب قتــل املباشــر إذا كــان ال ميكنــه  كالشــاهدين زورا بالقتــل

 منــه ظلمــا فأشــبه إذا جــاع فقتلــه وأكلــه )4(املخالفــة أنــه قتلــه الســتبقاء نفســه
ال يلـزم املـأمور طاعتـه وال قـود عليـه أنـه مل  ودليلنا على أن اآلمـر إذا كـان ممـن
  يكن منه إجلاؤه إىل قتله كالدال.

  :)5(اختلف عنه يف النساء هل هلن مدخل يف الدم أوال فعنه فيه روايتان
أحــدمها أن هلــن مــدخال فيــه كالرجــال، واألخــرى أنــه ال مــدخل هلــن إذا مل 

  ..يكن يف درجتهن عصبة
ه قتيـل فأهلـه بـين خيـرتين إن شـاءوا ومـن قتـل لـ: "�فوجه األوىل قوله 

يحلـــف خمســـون فعـــم، وقولــه: ")6("قتلــوا وإن شـــاءوا عفــوا وأخـــذو الديــة
؛ وألن القصاص ملستحق علـى اسـتحقاق املـرياث فوجـب أن يثبـت )7("منكم

  ..بتجميع الورثة كسائر احلقوق، واعتبارا بالرجال
ا فلــم يكــن ووجــه الثانيــة أن واليــة الــدم مســتحقة بالنصــرة ولســن مــن أهلهــ

مــدخل يف الواليــة املســتحقة وإذا قلنــا: إن هلــن مــدخال يف ذلــك ففــي أي  نهلـ

                                                 
  طمس في ق. )1(
  ما بين قوسين: سقط من (م). )2(
  في (م): به. )3(

  في (ق): 'ستيفاء نفسه. )4(
  ).591)، الكافي: (236انظر: الرسالة: ( )5(
  ).1299سبق تخريج الحديث ( )6(
  ).3/1291القسامة، باب: القسامة: ( )، ومسلم في8/42أخرجه البخاري في الديات، باب: القسامة: ( )7(
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إســقاط  العفــو شــيء هلــن مــدخل روايتــان: إحــدامها يف القــود دون العفــو ألن
  .)1(احلق وليس هلن ذلك، واألخرى يف العفو دون القود

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x7.�6N�8Jm4.�7و`�nN���#4ذא��6ن�.4\�א�Gم�
���������K$�و��ABא�
م�Gذא��6ن�.4\�א��nN���#4`�7و.�Kx7.�6N�8Jm4$�و��ABא�
م�Gذא��6ن�.4\�א��nN���#4`�7و.�Kx7.�6N�8Jm4$�و��ABא�
م�Gذא��6ن�.4\�א��nN���#4`�7و.�Kx7.�6N�8Jm4$�و��ABא�
م�Gذא��6ن�.4\�א��nN���#4`�7و.�Kx7.�6N�8Jm4$�و��ABא�
م�Gذא��6ن�.4\�א��nN���#4`�7و.�Kx7.�6N�8Jm4$�و��ABא�
م�Gذא��6ن�.4\�א��nN���#4`�7و.�Kx7.�6N�8Jm4$�و��ABא�
م�Gذא��6ن�.4\�א��nN���#4`�7و.�Kx7.�6N�8Jm4$�و��ABא�
كـــان بعـــض العصـــبة أصـــاغر وبعضـــهم أكـــابر فـــإن واليـــة الـــدم لألكـــابر   إذا

؛ ألمـــا )3(، خالفـــاً للشـــافعي)2(العقـــالء إن شـــاءوا اقتصـــوا وإن شـــاءوا عفـــوا
واليـــة مســـتحقة بالتعصـــيب فـــال مـــدخل للصـــغري وانـــون فيهـــا، أصـــله واليـــة 

  النكاح، وال يلزم عليه الغائب: ألن الغيبة ال تقطع واليته.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010KKKKKKKK��������x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$x�O7Pل�א�&
Xא�
4.�BG�/�4م�א���د�وא�
��$��������
 :)4(اد ممن جرح وال يعقل إال بعد اندماله خالفـاً للشـافعي يف قولـهقال يست

 : ى عن اجلرح ليستقاد منه حىت�؛ ملا روي أنه )6(يف احلال منه )5(يستقاد

؛ وألنـــه قـــد يـــؤول إىل الـــنفس فيعـــاد القـــود ثانيـــة وذلـــك خـــروج عـــن )7(ينـــدمل
وألن املقتص منه ميوت قبل اجلاين، ورمبا تلـف وبـرأ اجلـاين فيكـون يف  لة؛املماث
  للقصاص وذلك غري جائز. )8(تلفا ذلك

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111xא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�Kxא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�Kxא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�Kxא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�Kxא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�Kxא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�Kxא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�Kxא!7م�pG��q9A�/�8א����)O�K��������
، )9(احلل ومن قتل يف احلرم أو احلل مث يلجأ إىل احلرم قتل فيه ومل يؤخر إىل

ويلجـأ  ذا جلأ إليه ولكن يضجرخالفاً أليب حنيفة يف قوله: ال يقتل يف احلرم إ

                                                 
  ).591)، الكافي: (326انظر: الرسالة: ( )1(
  ).591)، الكافي: (4/490انظر: المدونة: ( )2(
  ).239)، مختصر المزني: (6/10انظر: ا+م: ( )3(
  ).593-592)، الكافي: (237انظر: الرسالة: ( )4(
  في (م): أنه يقاد. )5(
  ).2/186المھذب: ()، 163انظر: اbقناع: ( )6(
)، والطح��اوي وھ��و مرس��ل (انظ��ر: نص��ب الراي��ة: 9/369)، واب��ن أب��ي ش��يبة: (8/67أخرج��ه البيھق��ي: ( )7(

)4/377.(  
  في (م): سلفا. )8(
  ).592)، الكافي: (2/217انظر: التفريع: ( )9(
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ــــوا: "�؛ لقولــــه )1(إىل اخلــــروج منــــه  ومل يفــــرق، وألن كــــل )2("إن شــــاءوا قتل

موضــع جــاز اســتيفاء القصــاص فيــه إذا كانــت اجلنايــة فيــه جــاز اســتيفاؤه فيــه 
يف غـــريه كاحلـــل، وألنـــه قصـــاص لــو وجـــد ســـببه يف احلـــرم جـــاز  )3(وجبــت وإن

  استيفاؤه يف احلرم كاألطراف. فيه فإذا وجد يف احلل جاز استيفاؤه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x?93<�8L�FH��r7Hذא�G�Kx?93<�8L�FH��r7Hذא�G�Kx?93<�8L�FH��r7Hذא�G�Kx?93<�8L�FH��r7Hذא�G�Kx?93<�8L�FH��r7Hذא�G�Kx?93<�8L�FH��r7Hذא�G�Kx?93<�8L�FH��r7Hذא�G�Kx?93<�8L�FH��r7Hذא�G�K��������

ل بـه فإنـه إذا جرح رجال مث قتله أو قتل غريه قتل ومل جيرح إال أن يكـون مثـ
ــــو حنيفــــة والشــــافعي جيــــرح مث )4(يفعــــل بــــه مثــــل مــــا فعلــــه مث يقتــــل ، وقــــال أب

عليــه  يتودليلنــا أن مــا دون الــنفس يــدخل يف الــنفس؛ ألن القتــل يــأ :)5(يقتــل
ألن الغــرض بالقصــاص: إمــا أن يكــون التشــفي أو إبطــال العضــو الــذي أتلفــه 

فأمــا إذا مثــل بـه فإنــه ميثــل  بلـغأعلـى اــروح وأي ذلــك كـان فحصــوله بالقتــل 
لــه فــال ثبـه مث يقتــل، ألن التمثيـل مقصــود بالقصــاص منـه ليقــع االرتــداع عـن م

 يقصــد بــه التمثيــل، كمــا يــدخل يف القتــل كمــا مل يــدخل فيــه اجلــراح الــذي مل
يقتــل وال جيلــد إال أن يكــون اجللــد  يقــول إن مــن وجــب عليــه جلــد وقتــل فإنــه

وجب للفرية باجللد حينئذ زوال املعرة عن املقذوف وذلـك ال يكـون إال جبلـد 
  القاذف.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313xא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�Kxא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�Kxא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�Kxא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�Kxא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�Kxא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�Kxא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�Kxא��#�ص�Z���Aن�א�:7א�Iم��
��$�K��������

 ؛ ألنـــه قطـــع)7(خالفـــاً أليب حنيفـــة )6(الســـراية عـــن القصـــاص غـــري مضـــمونة

  استحق عليه بسبب كان منه فلم يضمن كالقطع يف السرقة.

                                                 
  ).5/352، (253-3/163انظر: حاشية ابن عابدين: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  : وإن وجب.في (م) )3(
  ).2/218انظر: التفريع: ( )4(
  ).241)، مختصر المزني: (235انظر: مختصر الطحاوي: ( )5(
  ).592انظر الكافي: ( )6(
  ).26/147)، المبسوط: (3/102انظر: تحفة الفقھاء: ( )7(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�Kx/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�Kx/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�Kx/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�Kx/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�Kx/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�Kx/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�Kx/&
X�8אL�?�9��Mد�Aز�pG�r7אPא�C&א+(�r7Hذא�G�K��������
إىل زيـادة عليـه مث انـدمل فـإن كـان عمـدا اقـتص منـه  حر إذا جرح فرتامى اجلـ

 جلرحه األول مث ينظر به فإن بلغ إىل حيث بلـغ جـرح اـين عليـه فقـد اسـتوىف
ولكــن  )1(حقــه، وإن زاد عليــه يضــمن الزيــادة، فــإن نقــص مل يقــتص منــه ثانيــة

وإمنا قلنا: ال يقتص منه فيما ترامى إليه؛ ألن ذلك غـري  )2(يعقل له ما بينهما
متعمــــد والقصــــاص ال يكــــون إال يف العمــــد، وإمنــــا قلنــــا: إن الزيــــادة هــــدر ملــــا 

نــا: إن قصــر عــن جــرح قــدمناه مــن أــا زيــادة علــى قــود مســتحق عليــه وإمنــا قل
ال يستحق عليه قود فيما زاد على اجلـرح  )3(اين عليه مل يقد منه ثانية؛ ألنه

جنايــة ال قــود فيــه  )4(قلنــا: يعقــل لــه مــا بينهمــا ألنــه نقــص عــن املباشــر، وإمنــا
  كاخلطأ.   )5(فكان فيه الدية

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515xr7אPم�א�:<N�$�Kxr7אPم�א�:<N�$�Kxr7אPم�א�:<N�$�Kxr7אPم�א�:<N�$�Kxr7אPم�א�:<N�$�Kxr7אPم�א�:<N�$�Kxr7אPم�א�:<N�$�Kxr7אPم�א�:<N�$�K��������
وهـي الـيت تشـقه،  الخارصـة، مث وهي اليت تدمي اجللد الداميةوأول اجلراح 

وهـــي الـــيت تبضـــع اللحـــم، مث  الباضـــعةوهـــي الـــيت تكشـــطه، مث الســـمحاق  مث
وهــي الــيت  الملطــاءةوهــي الــيت تقطــع اللحــم يف عــدة مواضــع، مث  المتالحمــة

وكل مـا ذكرنـاه  الموضحةالعظم جلد رقيق، مث  )6(يبقى بينها وبني انكشاف
لعمــوم الظــواهر، وألن القصــاص ممكــن عمــدا ففيــه القــود  ، فــإن كــان)7(قبلهــا

فيه من غري خوف غالب علـى الـنفس، وإن كـان خطـأ ففيـه االجتهـاد ولـيس 
  :فيه دية مسماة

                                                 
  ثانية: سقطت من (م). )1(
  ).592انظر: الكافي: ( )2(
  في (م): لم. )3(
  في (ق): بحق. )4(
  ان فيه الدية: سقط من (م).فك )5(
  انكشاف: سقطت من (م). )6(
  في (ق): قبل الموضحة. )7(
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اليت توضح عن العظم فإن كانت يف الرأس أو الوجه ففيها  الموضحةفأما 
اجلسد ففيهـا حكومـة ويف عمـدها  )1(نصف عشر الدية، وإن كانت يف سائر

وهــــي الــــيت شــــم العظــــم وال ديــــة فيهــــا، مث  الهاشــــمةالقــــود أيــــن كانــــت، مث 
وهـــي الــيت تطـــري فــراش العظـــم منهــا مـــع الــدواء وفيهـــا عشــر ونصـــف  المنقلــة

عشــــــر الديــــــة إذا كانــــــت يف الوجــــــه أو الــــــرأس فــــــإن كــــــان يف ســــــائر اجلســــــد 
وهـــي الـــيت ختـــرج إىل أم الـــدماغ وفيهـــا ثلـــث الديـــة،  المأمومـــةفاالجتهـــاد، مث 

  .)2(اليت تصل إىل اجلوفوهي  الجائفةوكذلك يف 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616x�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�Kx�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�Kx�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�Kx�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�Kx�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�Kx�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�Kx�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�Kx�9L�I;א�t�O�Z&�r7אPم�א�:<N�K��������

  اجلراح على ضربني: 
  ضرب يتأتى املماثلة فيه، وضرب ال يتأتى فيه، فما تتأتى فيه نوعان:

فالقصـــاص فيـــه  منـــه مـــا ال يعظـــم اخلطـــر واخلـــوف منـــه علـــى الـــنفس غالبـــاً 
راف ونــزع العــني واجــب وذلــك كالداميــة ومــا بعــدها إىل املوضــحة وقطــع األطــ

®���®���®���®����m�m�m�m ، واألصــــــــل فيــــــــه قولــــــــه تعــــــــاىل:)3(مــــــــن األعضــــــــاء وغــــــــري ذلــــــــك
¯̄̄̄llll)4( تعـــــــــــــــــــــــــاىل: وقولـــــــــــــــــــــــــه �m�m�m�m�� �̈��§��¦��¥�� �̈��§��¦��¥�� �̈��§��¦��¥�� �̈��§��¦��¥

¬��«��ª��©¬��«��ª��©¬��«��ª��©¬��«��ª��©llll)5(.   

ومنه مـا يعظـم اخلطـر فيـه علـى الـنفس وخيـاف التلـف بالقصـاص منـه فهـذا 
ال قصــاص فيــه ألن القصــاص لــو ثبــت فيــه لكــان كاألخــذ للــنفس يف مقابلــة 

  ري جائز، وقد اختلف يف بعضها وحنن نبينه.اجلريح وذلك غ
  

                                                 
  سائر: سقطت من (م). )1(
  ).599)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/215)، التفريع: (4/441انظر المدونة: ( )2(
  ).238-237)، الرسالة: (216-2/251)، التفريع: (4/441انظر المدونة: ( )3(
  .45ائدة، اUية: سورة الم )4(
  .45سورة المائدة، اUية: )5(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717x�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�Kx�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�Kx�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�Kx�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�Kx�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�Kx�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�Kx�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�Kx�uv�Pوא��Y��;א;�&�&��وא�$�[g��I�(�K��������
قـود  )1(ل مالـك أالو أما املأمومة واملوضـحة واجلائفـة فـال أعلـم خالفـا مـن قـ

ليس في المأمومة : أنه قال " �فيها، ويدل عليه حديث العباس عن النيب 
وهــذا نــص، وألن اخلطــر فيهــا يعظــم علــى  ")2(وال الجائفــة وال المنقلــة قــود

  النفس فيكون مىت اقتصصنا منها قد أخذنا النفس مبا دوا.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818x�9�>;א�$�[g��I�(�Kx�9�>;א�$�[g��I�(�Kx�9�>;א�$�[g��I�(�Kx�9�>;א�$�[g��I�(�Kx�9�>;א�$�[g��I�(�Kx�9�>;א�$�[g��I�(�Kx�9�>;א�$�[g��I�(�Kx�9�>;א�$�[g��I�(�K��������

 :)4(: إحدامها وجـوب القـود، واألخـرى سـقوطه)3(وأما املنقلة ففيها روايتان
أمرهــا أخــف مــن املأمومــة ألن أكثــر مــا فيهــا رض العظــم  نفوجــه الســقوط أ

كشفت عنه املوضحة وذلـك ال يوجـب التلـف غالبـاً، وذكـر مالـك عـن   الذي
 ،، ووجـــه نفـــى القـــود اخلـــرب الـــذي روينـــاه)6(أن ابـــن الـــزبري أقـــاد منهـــا )5(ربيعـــة

  واعتبارا باملأمومة لعلة عظم اخلطر فيها.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919xDwu�7:6�$א��KxDwu�7:6�$א��KxDwu�7:6�$א��KxDwu�7:6�$א��KxDwu�7:6�$א��KxDwu�7:6�$א��KxDwu�7:6�$א��KxDwu�7:6�$א��K��������

 ،)7(كســر الفخــذ ال قــود فيــه مــن املتـــالف، فأمــا غــري الفخــذ ففيــه روايتـــان
وكــل ذلــك مبــين علــى إمكــان املماثلــة، فــإن فاتــت فيــه ومل يعظــم اخلــوف علــى 

  جيب القصاص، وإن اشتد اخلوف فلم جيب. )8(النفس

                                                 
  .في (ق): أن )1(
)، وابن أب�ي عاص�م وأب�و يعل�ى 8/65)، والبيھقي: (2/881أخرجه ابن ماجة في الديات، باب: ما قود فيه: ( )2(

ت�ابع  وقال البيھقي أنه ' يثبت، وأثبته الحافظ الغمارى الذي أخرج أحادي�ث بداي�ة المجتھ�د بقول�ه أن اب�ن لھيع�ة
رشدين بن سعد كما عند ابن أبي عاصم وابن لھيعة عندي حديثه حسن إذا توبع، ولو من ضعيف كرشدين ب�ن 

  ).453-8/451سعد ما لم يكن واھيا كذابا يسرق الحديث (انظر الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد: (
  ).599الكافي: ( )،238)، الرسالة: (216-215)، التفريع: (2/859انظر: الموطأ: ( )3(
  في (م): اسقاطه. )4(
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: التيمي مو'ھم، أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي واسم أبي�ه ف�روخ ثق�ة  )5(

، ش��ذرات ال��ذھب: 9207فقي��ه مش��ھور، م��ات س��نة س��ت وث>ث��ين ومائ��ة عل��ى الص��حيح (تقري��ب التھ��ذيب: (
)1/194.(  

  ).2/859الموطأ: ( )6(
  ).3/322)، المقدمات: (592)، الكافي: (4/441نظر: المدونة: (ا )7(
  في (ق): النفوس. )8(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020x�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����Kx�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����Kx�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����Kx�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����Kx�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����Kx�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����Kx�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����Kx�9L�I;א�?�(�C��3A�B��I�(ط�א��#�ص�����K��������
فأمـــا مـــا ال يتـــأتى فيـــه املماثلـــة فـــال قصـــاص فيـــه؛ ألن معـــىن القصـــاص هـــو 

ا فلـم جيـب، صـاجلاين عـن أن يكـون قصااملماثلة فإذا عدمت خرج ما يفعله ب
  وتعذر املماثلة يكون بثالثة أوجه: 

أحدها مبعىن يعود إىل العقل كمـا يقـول أصـحابنا يف الشـلل وذهـاب بعـض 
ضوء العـني والسـمع وقطـع مـا مينـع بعـض الكـالم مـن اللسـان فهـذا ممـا تتعـذر 

  ..املماثلة فيه يف الظاهر
ل مثـــل أن يقلـــع أعمـــى عـــني بصـــري أو والثـــاين أن تتعـــذر املماثلـــة لفقـــد احملـــ

  ..يضرب أصم أذن مسيع فيذهب مسعه وما أشبه ذلك
 والثالث: متنع لعارض املماثلة مع إمكاا قبل حصوله وهو أن يعفو بعض

أوليـاء اجلنايـة فيتعـذر القـود؛ ألنـه ال ميكـن اسـتيفاء حقـه علـى االنفـراد، وهـذا 
  .)1(يتصور يف القتل

  

  

  

  

  

  

    

                                                 
  ).3/322)، المقدمات: (593-592)، الكافي: (238انظر: الرسالة: ( )1(
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�XN�$�Wאع�.��XN�$�Wאع�.��XN�$�Wאع�.��XN�$�Wאع�.��XN�$�Wאع�.��XN�$�Wאع�.��XN�$�Wאع�.��XN�$�Wאع��.�A
��������א�
�Aא�
�Aא�
�Aא�
�Aא�
�Aא�
�Aא�
�Aא�

ثالثـــة أنـــواع: إبـــل وذهـــب وفضـــة ال يؤخـــذ ممـــا ســـوى ذلـــك مـــن  )1(والديـــة
عـــروض وال حيـــوان وال غـــري ذلـــك، وموجبهـــا ثالثـــة أشـــياء: قتـــل اخلطـــأ وقتـــل 
عمد وقتل شبه العمد، وهي من اإلبـل مائـة، ومـن الـذهب ألـف دينـار، ومـن 

ات مخس بنـ :الورق اثىن عشر ألف درهم، فأما دية اخلطأ فهي مخسة أمخاس
خماض، ومخس بنات لبون، ومخس بنـو لبـون، ومخـس حقـاق، ومخـس جـذاع، 

  بنات خماض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع. (*) وأما دية [فأرباع]
 نا اختالف قوله فيه، وأنه ال يثبت إال يف قتل األب وأما شبه العمد فقد بي

مـد البنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلـك عنـده وغـريه مـن شـبهة الع
، وثالثـــــون جذعـــــة، وأربعـــــون خلفـــــة: وهـــــي ةإذا أثبتـــــه أثـــــالث: ثالثـــــون حقـــــ

  ..احلوامل
وإذا وجبــت مغلظــة فــإن وجبــت علــى أهــل الــذهب والــورق ففيهــا روايتــان: 
إحـــدامها أـــا ال تغلـــظ وال تؤخـــذ مـــنهم زيـــادة علـــى مـــا يؤخـــذ يف ديـــة اخلطـــأ 

  والعمد، واألخرى أا تغلظ ويف كيفية تغليظها روايتان:
دامها أنه يلزمه من الـذهب أو الـورق قيمـة اإلبـل مغلظـة مـا بلغـت مـا مل إح

واألخــرى أنــه ينظــر قــدر مــا  يــنقص عــن ألــف دينــار أو اثــىن عشــر ألــف درهــم
  .)2(بني دية اخلطأ والتغليظ فيحصل جزاء زائد على دية الذهب والورق

                                                 
  (*) ھكذا با+صل، ولعل الصواب: "أربع".

  ).480: حدود ابن عرفة: الدية: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدراً شرعاً ' باجتھاد (انظر )1(
)، 236)، الرس�الة: (2/212)، التفريع: (4/432)، المدونة: (2/849في جملة ھذه ا+حكام انظر: الموطأ: ( )2(

  ).596(595الكافي: (
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  يف حـديث عمـرو بـن حـزم �(وإمنا قلنـا: إن الديـة مائـة مـن اإلبـل؛ لقولـه 
  .)3())2("، وال خالف يف ذلك)1(أن في النفس مائة من اإلبلوغريه: "
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�Kx[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�Kx[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�Kx[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�Kx[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�Kx[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�Kx[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�Kx[�Dא��Z&�xu>א���Aد��I�<�$�K��������

وإمنا قلنا: إا من الذهب ألف دينـار، والكـالم فيـه موضـعني: أحـدمها مـع 
، واألخــــرى مــــع )4(أيب حنيفــــة يف قولــــه: إــــا مــــن الــــورق عشــــرة آالف درهــــم

أهـــل الـــذهب  ىل اإلبـــل مائـــة مـــن اإلبـــل وعلـــالشـــافعي يف قولـــه: إن علـــى أهـــ
مــا بلغــت مــن غــري اعتبــار بــألف دينــار وال  بالغــة والــورق قيمــة املائــة مــن اإلبــل

  .)6(عشر ألف درهم )5(باثىن
أنــه قــوم الديــة  -� -فــدليلنا علــى أيب حنيفــة حــديث عمــر بــن اخلطــاب

وقـد ، )7(الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثين عشر ألف درهم على أهل
، وألنــه )8(مرفوعــاً مــن طريــق عمـرو بــن حــزم علــى مـا ذكــره بعضــهم ذلـك يرو 

تـالف فوجـب أن يكـون كـل دينـار تقومي للذهب والورق فيما طريقه احلد واإل
 -ودليلنــا علــى الشــافعي أن عمــر بــاثىن عشــر درمهــا أصــله القطــع يف الســرقة.

 عشــر ىنثــالــذهب ألــف دينــار علــى أهــل الــورق اقــوم الديــة علــى أهــل  -�
مرفوعــاً، وألنــه نــوع  يألــف درهــم وذلــك حبضــرة املهــاجرين واألنصــار وقــد رو 

من مال جيوز إخراجه يف الدية فكـان أصـال بنفسـه كاإلبـل، وألن الديـة معـىن 
  جعلته اإلبل فيها أصال وكان الذهب والورق فيها أصال كالزكاة.

                                                 
  )، وقال صحيح اbسناد.1/397)، والحاكم: (2/845)، ومالك: (8/51أخرجه النسائي في القود: ( )1(
  ).7/77)، نيل ا+وطار: (7/759)، المغني: (8/457ع الھداية في تخريج أحاديث البداية: (م -انظر: بداية المجتھد )2(
  ما بين القوسين: سقط من (م). )3(
  ).3/153مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري232انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  دينار و' باثنى عشر: سقطت من (ق). )5(
  ).164)، اbقناع: (244المزني: ()، مختصر 6/105انظر: ا+م: ( )6(
)، والرواي�ة ع�ن عم�ر منقطع�ة 2/850)، ومالك: (4/679أخرجه أبو داود في الديات، باب: الدية كم ھي: ( )7(

  ).4/361(انظر: نصب الراية: 
  ).8/79البيھقي: ( )8(
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وحممــد وإمنــا قلنــا: ال يؤخــذ ممــا ســوى هــذه األصــناف خالفــاً أليب يوســف 
هلما: يؤخذ من أهـل البقـر مائتـا بقـرة، ومـن أهـل الغـنم ألـف شـاة، ومـن و يف ق

ة مــن ئــقضــى يف الـنفس مبا �أنــه  ي، ملـا رو )2(مائتـا حلــة ميانيــة )1(أهـل احللــل
مـت اإلبـل بـألف وهذا يوجب بعني ما خيـرج فيـه، وألن الصـحابة قو  ،)3(اإلبل

مل تقومـــــه بغـــــري هـــــذين دينـــــار واثـــــىن عشـــــر ألـــــف درهـــــم فســـــلمناه لإلمجـــــاع، و 
  النوعني، وألنه نوع من العروض فأشبه العبيد والعقار.

 )5(أمخاســـــاً خـــــالًف أليب حنيفـــــة يف تفســـــري )4(وإمنـــــا قلنـــــا: إن ديـــــة اخلطـــــأ
 )7(، وملا روى سليمان بن يسـار)6(خماض لبون بين األمخاس وجعله مكان بين

، وألنــه )8(لبــونأوجــب يف ديــة اخلطــأ أمخاســاً: فــذكر عشــرين بــىن  �أن النــيب 
  أنقص من بنات خماض كالفصالن.

ض أرباعــا، خالفـــاً للشــافعي يف قولــه: أثالثـــاً  وإمنــا قلنــا: إن ديــة العمـــد احملــ
وظــاهره ال يفيــد  )10("وفــي الــنفس مائــة مــن اإلبــل: "�لقولــه  )9(ةغلضــكامل

أقل ما يتناوله االسم، وألنه أحد نوعي القتل معترب بنفسه ال بغريه فلـم جيـب 
  ته احلوامل كاخلطأ وال يلزم عليه شبه العمد ألنه مشبه بغريه.يف دي

                                                 
  ).148' تكون إ' ثوبين من جنس واحد (المصباح المنير:  -بالضم -جمع حله الحلل: )1(
  ).3/153مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري232انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  شبق تخريج الحديث قريباً. )3(
  في (ق): الدية. )4(
  في (م): تفصيل )5(
  ).3/153مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري232انظر: مختصر الطحاوي: ( )6(
المدني مولى ميمون�ة وقي�ل: أن س�لمة ثق�ة فاض�ل أح�د الفقھ�اء  في (ق): ابن مسلم وسليمان بن يسار: الھ>لي )7(

  ).255السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة وقيل قبلھا (تقريب التھذيب: 
أخرجه ا+ربعة عن ابن مسعود وليس عن سليمان كما ذكره المصنف: ابو داود ف�ي ال�ديات، ب�اب: الدي�ة ك�م  )8(

)، واب�ن ماج�ة ف�ي ال�ديات، ب�اب: 2/879باب: ذكر أسنان دية الخطأ: ( )، والنسائي في القسامة،4/677ھي: (
  ).4/6)، والترمذي في الديات في الدية كم ھي من اbبل: (2/879الدية الخطأ: (

  ).164)، اbقناع: (244)، مختصر المزني: (101-6/105انظر: ا+م: ( )9(
  شبق تخريج الحديث قريبا. )10(
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وإمنا قلنا: يف دية التغلـيظ إـا ثالثـون حقـة وثالثـون جذعـة وأربعـون خلفـة 
، وكــذلك يف حــديث عمــر بــن اخلطــاب: أنــه )1(يف التغلــيظ يللخــرب الــذي رو 

أخــذ الديــة يف قصــة املــدجلي الــذي حــذف ابنــه مغلظــة ثالثــني حقــة وثالثــني 
  .)2(املقتول يذعة وأربعون خلفة ودفعها إىل أخج

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�Kx�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�Kx�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�Kx�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�Kx�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�Kx�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�Kx�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�Kx�muوא��[�Dא��/�N�C9���A

م����V�9א���$�K��������
ووجه قوله ال تغلظ على أهل الذهب والورق أن التغليظ ابتداء إثبـات ديـة 

 م ديــة فــال يثبــت إال بســمع ومل يــرد مســع إال يف اإلبــل؛ وألن الصــحابة مل تقــو
مــت ديــة العمــد واخلطــأ، وألن التغلــيظ ورق وقو التغلــيظ علــى أهــل الــذهب والــ

  بالسن وهذا ال يتصور إال يف اإلبل. )3(يف اإلبل
ووجـــه إثباـــا أنـــه نـــوع  يؤخـــذ يف الديـــة فجـــاز أن يلحقـــه التغلـــيظ كاإلبـــل؛ 

نوع من القتل فوجب أن يلزم ديـة أهـل الـذهب والـورق بصـفتها كاإلبـل  وألنه
 )4(يظ أنه بقيمة اإلبل املغلظة أنه نقلووجه قوله يف صفة التغل أصله دم خطأ

طـــأ، ووجـــه قولـــه ديـــة إىل ديـــة فوجـــب أن يكـــون بقيمـــة املنقولـــة أصـــله ديـــة اخل
ملا عدلت للمائـة مـن اإلبـل يف اخلطـأ وجـب أن يكـون  اآلخر أن األلف دينار

  القدر الزائد على دية اخلطأ هو الزائد عليه يف الذهب.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xr7אPא�$��A
����������K��V�9א�
��A$�א7Pא��Kxr��V�9א�
��A$�א7Pא��Kxr��V�9א�
��A$�א7Pא��Kxr��V�9א�
��A$�א7Pא��Kxr��V�9א�
��A$�א7Pא��Kxr��V�9א�
��A$�א7Pא��Kxr��V�9א�
��A$�א7Pא��Kxr��V�9א�

، وصـفة ذلـك أن ينظـر الواجـب )6(يف اجلراح كما تغلظ يف القتـل )5(غلظوت
يف اجلــرح مــن الديــة: فــإن كــان نصــفها أو ثلثهــا أو عشــرها فتــدفع إىل اــروح 

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  بق تخريج الحديث.س) 2(
  اbبل: سقطت من (م). )3(
  في (م): يقبل. )4(
  في (م): والتغليظ. )5(
  ).597)، الكافي: (238-237)، الرسالة: (215-2/214)، التفريع: (4/432انظر: المدونة: ( )6(
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على صفة التغليظ يف األصل، مثل أن يقطع أصبعه ففيها عشـر الديـة فيـدفع 
  حقاق وثالث جذاع وأربع خوالف. إليه ثالث

حملض من اجلراح ال تغلـيظ فيـه نـص عليـه عبـد امللـك، ما ال قود يف عمده ا
وذلك ألن التغليظ يف الدية هو عوض عند سقوط القود فإذا كان القود غـري 

  ..واجب فال وجه للتغليظ
واختلف فيما يلزم بقتل األب الذي ال جيب به قـود مـن ديـة التغلـيظ علـى 

هب وعبــد ة، وقــال أشــجيــب: فقــال ابــن قاســم تكــون يف مــال األب حالــ مــن
، فالبــن قاســم أــا وجبــت يف غــري خطــأ مل )2(حتملهــا العاقلــة حالــة )1(امللــك

حتملهــا العاقلــة كالعمــد احملــض، (ولغــريه أــا ديــة عــن عمــد فــال قــود فيــه، وإذا 
ة فــألن كــل ديــة لزمــت اجلــاين يف مالــه فإــا حالــة  قلنــا: إــا علــى القاتــل حالــ

  ..)3(كالعمد)
قلـة حالــة فإـا ملــا تغلظـت بالســن والصـفة تغلظتهــا وإذا قلنـا: إـا علــى العا

  أغلظ من اخلطأ. )4(باحللول، وألن صفتها أيضا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44xK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�KxK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�KxK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�KxK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�KxK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�KxK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�KxK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�KxK�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���I�(�K��������

ال حتمــل العاقلــة إال ديــة اخلطــأ احملــض، وال حتمــل ديــة عمــد وال اعرتافــاً وال 
ين، وأمـــا ، واألصـــل فيــه أن كـــل  جنايــة فـــإن بــدهلا يســـتوىف مــن اجلـــا)5(صــلحاً 

اخلطأ فإن العاقلة محلت ديته ختفيفاً عن اجلـاين ومواسـاة لـه ألنـه مل يكـن منـه 
ما يوجب القود، والعمد طريقه التغليظ، وأمـا االعـرتاف فإنـه إقـرار علـى الغـري 

                                                 
  عبد الملك: سقط (م). )1(
  ).596)، الكافي: (236)، والرسالة: (2/212انظر: التفريع: ( )2(
  بين قوسين: سقط من (ق). ما )3(
  في (م): شبھھا. )4(
  ).595-594)، الكافي: (238)، الرسالة: (2/213)، التفريع: (4/443انظر: المدونة: ( )5(
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فـال يلــزم العاقلــة شــيء منــه، وكــذلك الصـلح هــو ابتــداء التــزام شــيء فــال جيــب 
  على العاقلة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55y�/3�.�7<Nذא�G�Ky�/3�.�7<Nذא�G�Ky�/3�.�7<Nذא�G�Ky�/3�.�7<Nذא�G�Ky�/3�.�7<Nذא�G�Ky�/3�.�7<Nذא�G�Ky�/3�.�7<Nذא�G�Ky�/3�.�7<Nذא�G�Kx�^x�^x�^x�^x�^x�^x�^x�^��������

: إحـدامها أنـه ال شـيء عليـه وال )1(إذا أقر بقتل خطـأ ففيهـا ثـالث روايـات
على عاقلته؛ ألن دية اخلطأ ال تلزم املخطئ وإمنا تلزم العاقلة فكأنه مقر على 

يقســـم معـــه  )2(غـــريه فلـــم يلـــزم شـــيء العاقلـــة بـــإقراره، والثانيـــة أن إقـــراره لـــوث
فيـه، والثالثـة أن الديـة تلزمـه يف األولياء ألنه سـبب تقـوى دعـواهم إذ ال يـتهم 

اعـرتاف باجلنايـة وادعـى أـا علـى وجـه تلـزم غـريه فقبـل منـه اعرتافـه  ماله؛ ألنـه
  يقبل منه ما يلزم غريه بإقراره، وهذا هو الصحيح. ا ومل
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x�A
�9I?�א��Z&��9<�4א���Dא���
�9I?�א��Z&��9<�4א�
�Kx�A$�א����Dא���
�9I?�א��Z&��9<�4א�
�Kx�A$�א����Dא���
�9I?�א��Z&��9<�4א�
�Kx�A$�א����Dא���
�9I?�א��Z&��9<�4א�
�Kx�A$�א����Dא���
�9I?�א��Z&��9<�4א�
�Kx�A$�א����Dא���
�9I?�א��Z&��9<�4א�
�Kx�A$�א����Dא���
�9I?�א��Z&��9<�4א�
�Kx�A$�א����Dא���
���������K$�א��

خالفـــــــاً  )3(وحتمـــــــل العاقلـــــــة ثلـــــــث الديـــــــة فصـــــــاعداً وال حتمـــــــل مـــــــا دونـــــــه
عاقل بني قريش واألنصار فجعل على  �رواه ربيعة أن النيب  ، ملا)4(للشافعي

، وألن محـل العاقلـة لـذلك علـى وجـه التخفيـف )5(العاقلة ثلث الدية فصـاعداً 
خيفــة أن جيحــف األداء بــه، وهــذا إمنــا يكــون يف الكثــري  عــن اجلــاين واملواســاة

  دون القليل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77A
��������>���������x?:uX�/3<x?:uX�/3<x?:uX�/3<x?:uX�/3<x?:uX�/3<x?:uX�/3<x?:uX�/3<x?:uX�/3،�و�
م� /�א��4>��9د�Z&��A،�و�
م� /�א��4>��9د�Z&��A،�و�
م� /�א��4>��9د�Z&��A،�و�
م� /�א��4>��9د�Z&��A،�و�
م� /�א��4>��9د�Z&��A،�و�
م� /�א��4>��9د�Z&��A،�و�
م� /�א��4>��9د�Z&��A،�و�
م� /�א��4>��9د�KZ&��Aא�t9L�$����3�Bא�
�KAא�t9L�$����3�Bא�
�KAא�t9L�$����3�Bא�
�KAא�t9L�$����3�Bא�
�KAא�t9L�$����3�Bא�
�KAא�t9L�$����3�Bא�
�KAא�t9L�$����3�Bא�
�KAא�t9L�$����3�Bא�

: فروى أشهب: أن االعتبار بثلث دية )6(اختلف يف الثلث الذي يعترب فيه
 ، وروى ابـــن القاســم: أنـــه إذا بلــغ ثلــث ديـــة اــروح أو اجلـــايناــروح خاصــة

                                                 
  ).595)، الكافي: (238)، الرسالة: (2/213)، التفريع: (4/485انظر: المدونة: ( )1(
  ).560لمنير: البينة الضعيفة غير الكاملة (المصباح ا –لوث: بالفتح  )2(
  ).594)، الكافي: (238)، الرسالة: (2/213)، التفريع: (4/443انظر: المدونة: ( )3(
  ).      166)، اbقناع: (248)، مختصر المزني: (6/116انظر: ا+م: ( )4(
  )، وقال المحفوظ: أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار.8/108أخرجه البيھقي: ( )5(
  به.في (م):  )6(
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يلزم اجلاين بداية اـين عليـه  )2(، فوجه األول أن االعتبار فيما)1(محلته العاقلة
جلـاين، كمـا لـو قتلـت امـرأة رجـال للـزم بقتلهـا ديـة رجـل، ووجـه الثانيـة أن ال با

  ثلث الدية يتعلق به محل العاقلة أصله ثلث دية اروح.
عنـه أنـه  يال حتمل العاقلة من قتل نفسـه عمـدا وال خطـأ، خالفـاً ملـن حكـ

حتمــل عنــه اخلطــأ ألــا جنايــة منــه علــى نفســه كاجلنايــة عــل مالــه أو العمــد؛ 
حتمل عنه ما حيصل لغريه عليـه ختفيفـاً عنـه، وال يتصـور لإلنسـان  العاقلة وألن

  شيء على نفسه أو على غريه جبنايته عليها.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x�9<�4א��C9���A
���������8�q>��$�Kא�
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�C9���Aא��8�q>��$�Kx�9<�4א�
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�C9���Aא��8�q>��$�Kx�9<�4א�

أن عمـر وعليـاً قضـيا  ي؛ ملا رو )3(م الدية على العاقلة يف ثالث سننيج نَ وتُـ 
خيــالف عليهــا أحــد؛ وألن العاقلــة ، ومل )4(بالديــة علــى العاقلــة يف ثــالث ســنني

حتملهــا مواســاة للجــاين فيجــب أن خيفــف عنهــا وكانــت يف األصــل مــن اإلبــل 
، ويف )5(وقـــد تكـــن وقـــت الوجـــوب حوامـــل فـــال جيـــوز أن يكلفـــوا إذا حوامـــل

الثانيـة لــوابن فوجــب أن يؤجلـوا ثــالث ســنني ليجمـع هلــم مــا يشـرتى بــه الســن 
  .ةاملؤقت

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99>��$א���م��QF3yא�K>��$א���م��QF3yא�K>��$א���م��QF3yא�K>��$א���م��QF3yא�K>��$א���م��QF3yא�K>��$א���م��QF3yא�K>��$א���م��QF3yא�K>��$א���م��QF3yא�Kx�A
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�8�qx�Aא�
: إحـدامها أنـه تؤخـذ حالـة وال )6(واختلف يف البعض فعنـه يف ذلـك روايتـان

تـــنجم إال الديـــة الكاملـــة، ووجههـــا اعتبارهـــا مبـــا دون الثالـــث، واألخـــرى أنـــه 
ألنــه أرش جنايــة خطــأ بلــغ الثلــث فأشــبه الكاملــة، ويف كيفيــة التنجــيم  تــنجم

 التخفيــــف، وليتكامــــل إحــــدامها النصــــف يف ســــنتني ألنــــه أقــــرب إىل روايتــــان:
                                                 

  ).594)، الكافي: (228)، الرسالة: (2/213انظر: التفريع: ( )1(
  في (م): به. )2(
  ).594)، الكافي: (238)، الرسالة: (2/13انظر: التفريع: ( )3(
  ). 110، 8/109أخرجه البيھقي: ( )4(
  في دفع الحوامل. )5(
  ).594)، الكافي: (2/213انظر: التفريع: ( )6(
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وضــع احلوامــل والثلــث يف ســنة اعتبــاراً بتقســيط الــبعض علــى اجلملــة والثلثــان 
  يف سنتني، واألخرى أنه جيتهد فيها على ما يرى.
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وال حتمل النساء وال الصبيان؛ ألا على العصبة الـذين إلـيهم القيـام بالـدم 

املــرياث والنصــرة ولــيس ألمــواهلم حــق، وال ملــا يؤخــذ مــن آحــادهم حــد، وإمنــا و 
هو على االجتهاد فمن ال قبيلة لـه عقـل عنـه املسـلمون مـن بيـت املـال، ومـن  
كانت نائية عن موضعه عقل عنه أقرب الناس إىل قبيلته، وحتمل جناية املـرأة 

، وقــد قيــل: عصــبتها ولــيس علــى ابنهــا شــيء إال أن يكــون أبــوه مــن عصــبتها
  ؛ ألن البنوة عصبة بنفسها كاملرياث والنكاح.)1(حيمل وإن كان أبوه أجنبياً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).595-594)، الكافي: (238)، الرسالة:(213)، التفريع: (/4/443+حكام: المدونة: (انظر في جملة ھذه ا )1(
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�Z&�Wא��.K�A
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العينـــــني الديـــــة، ويف اليـــــدين الديـــــة، ويف الـــــرجلني الديـــــة لـــــورود الـــــنص  ويف
ويف حــديث عمــرو بــن حــزم: "ويف اليــد مخســون ويف الرجــل مخســون  بــذلك،

وألن كل عضو فيه جنس منفعـة كاملـة ومجـال ظـاهر  ، )1("مخسون ويف العني
: وهـي )2(جتب بإتالفه ومنافع هذه األعضاء ظـاهرة مقصـودة كاملـة فإن الدية

وعمـــــــاد منفعتـــــــه فباليـــــــدين الـــــــبطش والتصـــــــرف والـــــــتمكن مـــــــن  قـــــــوام البـــــــدن
مشــاركتان لليــدين يف النفــع وإن انفردتــا بنــوع خيصــهما  الصــناعات، والــرجالن
ونفعهمـــا ال خفـــاء بـــه، والعينـــان منفعتهمـــا أيضـــا   لســـفرمـــن املشـــي والعـــدو وا

على سائر األعضاء؛ ألن مبنفعـة  )3(النفع مزية كاملة ومجاهلما ظاهر وهلما يف
البصـــــر يـــــتمكن مـــــن مجيـــــع مـــــا ذكرنـــــاه مـــــن التقلـــــب يف املعـــــايش والتصـــــرف 

  .)4(واالحتيال، ويف الشفتني الدية ألن نفعهما كامل ومجاهلما ظاهر
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؛ ألن منفعتهمــا مقصــودة وهــي اإلرضــاع ومجاهلمــا )5(ويف ثــديي املــرأة الديــة
ظـــاهر؛ ألمـــا مـــن احملاســـن املطلوبـــة، والديـــة يف ذهامـــا أو بعضـــهما معتـــربة 

يس فيهمـا نفـع ظـاهر، بإبطال خمرج اللنب، ويف ثديي الرجل االجتهاد؛ ألنـه لـ
 وال مجال بني.  

��������

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  كاملة: سقطت من (ق). )2(
  مزية: سقطت من (م). )3(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/214)، التفريع: (442-4/440انظر المدونة: ( )4(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/214تفريع: ()، ال437-/4انظر المدونة: ( )5(
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؛ ألمــا زينــة فقــط بــال منفعــة، وكــذلك يف ســائر )1(ويف احلــاجبني حكومــة

باجلمـال املنفـرد عـن  )3(؛ ألن الدية ال تتعلـق)2(كأهداب العني واللحية الشعر
نـــني روايتـــان: إحـــدامها الديـــة، واألخـــرى االجتهـــاد، ذويف أشـــراف األ املنفعـــة،

، وألمــا عضــوان منهمــا )4("ويف األذن مخســوني "مــا رو فوجــه إجيــاب الديــة 
اثنــان يف البــدن كاليــدين، ووجــه احلكومــة أن نفعهمــا غــري كامــل؛ ألن الســمع 

الصــوت إىل الســمع؛ وألن مجاهلمــا غــري  )5(يقــع بغريمهــا وأكثــر مــا فيهــا مرســل
  .)6(-� -أبو بكر  القلنسوة والعمامة كما قالظاهر تغطيهما 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33
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 ، ألنه أشرف املنافع وأعالها وما عداه من املنافع متعلق)7(ويف العقل الدية

 بــه، ألنــه بــه يـــتمكن مــن التصــرف يف املعـــاش واملصــاحل، فكــان أوىل بوجـــوب

  الدية. 
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يف احلديث: "ويف األنـف إذا  ي؛ ملا رو )9(إذا قطع مازنه )8(يف األنف الدية
 ،وألنــه عضـو فيــه نفـع كامــل ومجـال ظــاهر كالبصــر، )10(أوعـب جــدعا الديـة"

وإن قطــع بعضــه ففيــه مــن الديــة حبســابه، وإن أذهــب الشــم وحــده ففيــه الديــة 
ألــا منفعــة مقصــودة كالســمع والبصــر، وكــذلك إن قطــع األنــف وبقــى الشــم 

                                                 
  ).2/208الحكومة: المراد بالحكومة الحكمان أكثر يحكمان بما يجب في ھذه الجناية (الفواكه الدواني:  )1(
  ).598)، الكافي: (2/215)، التفريع: (4/436،437انظر: المدونة: ( )2(
  في (م): ' تنفرد. )3(
  سبق تخريج الحديث. )4(
  في (م): أخرس. )5(
  ).9/153أخرجه ابن أبي شيبة: ( )6(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/214)، التفريع: (4/436انظر: المدونة: ( )7(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/214)، التفريع: (4/436انظر: المدونة: ( )8(
  ).569المنير:  المارن: ما دون قصبة ا+نف وھو ما 'ن منه (المصباح )9(
  سبق تخريج الحديث. )10(
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ففيـــه الديـــة؛ وإن ذهبـــا معـــا يف ضـــربة ففيهمـــا ديـــة واحـــدة؛ ألن أحـــدمها مـــن 
األخر، وقال بعـض شـيوخنا: القيـاس أن تكـون فيهمـا ديتـان: ألن كـل واحـد 

  إذا انفرد بالذهاب كانت فيه فباجتماعهما ال تسقط.
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ويف الســــــمع إذا ذهــــــب الديــــــة، فكــــــذلك البصــــــر لعظــــــم منفعتهمــــــا، فــــــإن 
ب يف إحدى اجلهتني ففيها نصف الديـة أعـين أن البصـر إذا ذهـ من )1(ذهب

، والســــــمع إذا ذهــــــب مــــــن إحــــــدى )2(فيــــــه نصــــــف الديــــــةفإحــــــدى العينــــــني 
ب مسعـــه وبقـــي أذنـــاه ففــــي هـــذنصـــف الديـــة، وإن ضــــربه فأففيـــه  )3(اجلهتـــني

نيه وبقي السـمع ففيهـا الديـة، وإن ذهبـا يف ذذهاب السمع الدية، وإن قطع أ
ففيهمــا الديــة، وقــال شــيخنا الــذي حكينــا عنــه: القيــاس أن  )4(ضــربة واحــدة

يف األذنــني،  كــون فيهــا ديتــان أو ديــة وحكومــة علــى حســب اخــتالف قولــهت
  .)6(الشم واألنف )5(ووجه ذلك ما ذكرناه يف ذهاب
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؛ ألنــه يــذهب بــه منفعــة جليلــة مقصــودة )8(إذا كســر الديــة )7(ويف الصــلب

  ةزمانــــيــــتمكن معهــــا مــــن التقلــــب يف الصــــنائع والتصــــرف يف املعــــاش فذهابــــه 
كقطــع الــرجلني، وذلــك إذا آل إىل القعــد، فأمــا إن قــدر علــى القيــام واملشــي 

  ففيه االجتهاد حبسابه من الدية إن عرف قدر النقص. )9(على قصر

                                                 
  في (م): ذھبا. )1(
  ففيه نصف الدية: سقط من (م). )2(
  في (م): ا+ذنين. )3(
  في ضربة واحدة: سقطت من (م). )4(
  ذھاب: سقطت من (ق). )5(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/214)، التفريع: (4/436)، المدونة: (2/857انظر الموطأ: ( )6(
  ).3/206الصلب: المقصود به الظھر (الفواكه الدواني:  )7(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/215)، التفريع: (4/435انظر: المدونة: ( )8(
  في م: في تقصر. )9(
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وإذا قطع اللسان مـا منـع الكـالم ففيـه الديـة، وإن ذهـب بعضـه ففيـه الديـة 

ــــك مر  ي، ملــــا رو )1(حبســــابه ــــه منفعــــة كاملــــة مقصــــودة )2(فوعــــايف ذل ، وألن في
 صـرف يف املعـاش وغــريهتومجـاالً ظـاهراً؛ ألن ضـده اخلــرس الـذي يتعـذر معــه ال

 بعض حبسـابه اعتبـاراً بـذهاب املنـافع الـيتالإال على كلفة ومشقة، ويف ذهاب 

  صر وغريمها.بجتب بذهاا الدية من السمع وال
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احلــــديث، وكــــذلك األنثيــــني فــــإن قطعــــا معــــا  ي يفالديــــة ملــــا رو  ويف الــــذكر
، ففيهمــا ديتــان، وإن قطــع أحــدمها بعــد اآلخــر يف ضــربة واحــدة ففيمــا ديتــني

  .)3(ألوىل دية ويف الثاين حكومةايف  واألخرى أن
 وإمنا قلنا: إن فيهما ديتني للجمـال مـا واملنفعـة الكاملـة املقصـودة، ووجـه

 يف فــور واحــد قولــه )4(ني، وإن قطــع أحـدمها بعــد األخــرالقـول بــأن فيهمــا ديتــ
ومل يفـــرق، وألن الفـــور الواحـــد جيـــري جمـــرى القطـــع  )5("ويف الـــذكر ديـــة" : �

حكومــة  )6(وأنــه مل يســبق أحــدمها اآلخــر، ووجــه القــول إن يف الثانيــة الواحــد،
به أن يقطع بعد اندمال شأن املتأخر منهما ال منفعة فيه بعد ذهاب األول فأ

  ألول.ا
��������
��������
��������

                                                 
  ).597)، الكافي: (327)، الرسالة: (4/434انظر المدونة: ( )1(
  الذي سبق تخريجه.قوله "وفي اللسان الدية" في حديث عمرو بن حزم  )2(
  ).598)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/215)، التفريع: (4/435انظر: المدونة: ( )3(
  في (م): دون اUخر وفي (ق): بعد ا+ول. )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  في (م): الثاني. )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�Kx76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�Kx76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�Kx76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�Kx76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�Kx76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�Kx76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�Kx76Dא��=^<�Z&��A
943��.?�א�A��&�/<N�$�K��������
وأقــــل مــــا يتعلــــق بــــه الديــــة مــــن قطــــع الــــذكر ذهــــاب احلشــــفة؛ ألن املنفعــــة 

ا تتعلق من اللذة وغريها، ويف قطع بعضها حبسـاا ومـا قطـع بعـد  املقصودة
  فبحسابه. ذلك

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x���Sא�e��$��A
�א��Hو�Kx���Sא�e��$��A
�א��Hو�Kx���Sא�e��$��A
�א��Hو�Kx���Sא�e��$��A
�א��Hو�Kx���Sא�e��$��A
�א��Hو�Kx���Sא�e��$��A
�א��Hو�Kx���Sא�e��$��A
�א��Hو�Kx���Sא�e��$��A
�א��Hو�K��������
، خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي يف قوهلمــا: )1(كاملــةويف عــني األعــور الديــة  
ـــــة ـــــك إمجـــــاع الصـــــحابة رو )2(إن فيهـــــا نصـــــف الدي عـــــن عمـــــر  ي، ألن يف ذل

، وال خمالف هلم، وألن الدية جتب بذهاب )4( �)3(وابن عمر يوعثمان وعل
بــــذهاب العضــــو ألن مــــن ضــــرب يــــد رجــــل فأشــــلها لزمتــــه الديــــة،  املنفعــــة أو

تكمـــل لـــذى العـــني الواحـــدة إذ  )5(نفعـــة البصـــروكـــذلك لـــو قطعهـــا فوجـــدنا م
يـــدرك ـــا مثـــل مـــا يدركـــه ذو العينـــني أو قريبـــا منـــه، فـــإذا أتلـــف مجيـــع منفعـــة 

  البصر فكان كمتلف العينني.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111xZ:א��$�[g��I�(�KxZ:א��$�[g��I�(�KxZ:א��$�[g��I�(�KxZ:א��$�[g��I�(�KxZ:א��$�[g��I�(�KxZ:א��$�[g��I�(�KxZ:א��$�[g��I�(�KxZ:א��$�[g��I�(�K��������

، ومقــــــدم الفــــــم )7(، لــــــورود اخلــــــرب بــــــذلك)6(ويف الســــــن مخــــــس مــــــن اإلبــــــل
إذا ضــربت الســن فاســودت ففيهــا ، و )8(واألضــراس لوقــوع االســم علــى اجلميــع

العقــــل لــــذهاب منفعتهــــا، مث إذا طرحــــت بعــــد ذلــــك ففيهــــا العقــــل لــــذهاب 
اجلمــال ــا كــاألنف يضــرب فيــذهب الشــم ففيــه الديــة، مث إذا قطــع بعــد ففيــه 

  دية أخرى لذهاب اجلمال به.
                                                 

  ).597)، الكافي: (327)، الرسالة: (2/215)، التفريع: (4/440انظر المدونة: ( )1(
  ).6/122)، ا+م: (241انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  ).9/331)، مصنف عبد الرزاق: (9/196)، منصف ابن أبي شيبة: (8/94البيھقي: ( )3(
  : سقطت من (م).� )4(
  في (ق): المنفعة بالبصر. )5(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/215)، التفريع: (4/431انظر: المدونة: ( )6(
  ).1320"وفي السن خمس من اbبل" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة ( :�قوله  )7(
  في (م): على الجمع. )8(
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وفي الموضـحة خمـس : "�حة نصف العشر؛ لقولـه وإمنا قلنا: يف املوض

، فقــــال )3(، فــــإن برئــــت علــــى شــــني)2(، وال خــــالف يف ذلــــك)1("اإلبــــل مــــن
بقـــدره؛ ألنـــه نقـــص حـــدث عـــن جنايـــة كمـــا لـــو كانـــت يف  مالـــك: يـــزاد فيهـــا

: "يف � ، ووجـــــه ذلـــــك قولـــــه))4ـــــا شـــــيء اجلســـــد، وقـــــال أشـــــهب: ال يـــــزاد
ادة عليه؛ وألن املقـدار إذا وجـب ، ومل يوجب زي)5(املوضحة مخس من اإلبل"

فيهــا مل يكــن بعــد ذلــك حكــم، وإمنــا قلنــا: إن يف املنقلــة عشــر ونصــف عشــر 
  .)7(وال خالف يف ذلك )6(: "ويف املنقلة مخس عشر فريضة"�الدية؛ لقوله 

 ي(وإمنا قلنا: إن يف املأمومة ثلث الدية وكـذلك يف اجلائفـة؛ ألن ذلـك مـرو 
وإمنـــــــا قلنـــــــا: إن فيمـــــــا دون املوضـــــــحة ،  )8(وال خـــــــالف فيـــــــه) ،يف احلـــــــديث

االجتهاد وكذلك جراح اجلسد واهلامشة ألن مقادير العقل ال تؤخـذ بالقيـاس، 
  ..وليس يف ذلك شرع بتقدير فلم يبق إال االجتهاد

ومعىن احلكومة واالجتهاد واحد وهو أن يقوم اين عليه لو كـان عبـدا كـم 
مث يقــوم وبــه اجلــراح فيقــال:  )9(دينــار يســاوي ســليما ال جــراح فيــه فيقــال مائــة

مثانني دينارا فيعلم أن اجلناية قد نقصت مخـس قيمتـه فيجعـل ذلـك جـزءاً مـن 
  ديته فيلزم اجلاين مخس دية اروح.

��������

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  ).8/43)، المغني: (8/490مع الھداية تخريج أحاديث البداية: ( -انظر: بداية المجتھد )2(
  أي على غير جمال. )3(
  ).599)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/215)، التفريع: (4/434مدونة: ()، ال2/857انظر الموطأ: ( )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  ).8/46)، المغني: (8/492مع الھداية في تخريج أحاديث البداية: ( -انظر: بداية المجتھد )7(
  ما بين قوسين: سقط من (م). )8(
  ق).فيقال مائة دينار: سقطت من ( )9(
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  ايات:عقل ما ال قود فيه من اجلراح كاملأمومة واجلائفة فيه ثالث رو 

إحداها أنه على العاقلة، واألخرى أنه يف مال اجلاين، والثالثة أنه يبدأ مبـال 
اجلـــاين فـــإن كـــان فيـــه وفـــاء وإال كـــان البـــاقي علـــى العاقلـــة، فوجـــه األوىل أـــا 
جناية استحق املال ا بنفسها ملنع القود فيها فحملتهـا العاقلـة أصـله اخلطـأ، 

شبها من العمد وشبها من اخلطأ ووجدنا خذ أووجه الثالثة أن هذا اجلرح قد 
شبهه بالعمد أكثر فوجب أن يبـدأ مبـال اجلـاين كمـا يفعـل يف ديـة العمـد فـإن 

  .)1(وىف وإال متم من العاقلة لشبهه باخلطأ يف منع أخذ القود
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414xe9H7وא��ZA
���������nN�$�[g��I�(�K.=�א��
�ZAوא��nN�$�[g��I�(�Kxe9H7.=�א��
�ZAوא��nN�$�[g��I�(�Kxe9H7.=�א��
�ZAوא��nN�$�[g��I�(�Kxe9H7.=�א��
�ZAوא��nN�$�[g��I�(�Kxe9H7.=�א��
�ZAوא��nN�$�[g��I�(�Kxe9H7.=�א��
�ZAوא��nN�$�[g��I�(�Kxe9H7.=�א��
�ZAوא��nN�$�[g��I�(�Kxe9H7.=�א��

ــ : �لقولــه  )2(لويف كــل أصــبع مــن أصــابع اليــدين والــرجلني عشــر مــن اإلب
"؛ وألن يف اليـــد الواحـــدة )4(عشـــر مـــن اإلبـــل )3("ويف كـــل أصـــبع ممـــا هنالـــك

والديـــة جتـــب فيهـــا بـــذهاب األصـــابع  ،مخســـون مـــن اإلبـــل )5(حـــدةاالو  والرجـــل
وثلث ألن  )6(فيجب أن يكون يف كل أصبع عشرة، ويف كل أمنلة ثالثة أباعر

فـــي كـــل أمنلـــة مخـــس؛ ألمـــا األمنلـــة ثلثهـــا ففيهـــا ثلـــث ديتهـــا إال يف اإلـــام ف
  أمنلتان فاألمنلة منهما نصفها.

  
  
  

                                                 
  ).599)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/213)، التفريع: (4/434،435انظر: المدونة: () 1(
  ).598)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/215)، التفريع: (4/438انظر: المدونة: ( )2(
  مما ھنالك: سقطت من (م). )3(
  سبق تخريج الحديث. )4(
  والرجل الواحدة: سقطت من (ق). )5(
  جمع بعير.أباعر:  )6(
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C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.C.�3)وא��MN7;א��Aد�$�W�.��������

��fوא��fوא��fوא��fوא��fوא��fوא��fوא��fوא����������������
��������وא�4�
وא�4�
وא�4�
وא�4�
وא�4�
وא�4�
وא�4�
وא�4�

: "ديـــة املـــرأة علـــى �؛ لقولـــه )1(وديـــة املـــرأة علـــى النصـــف مـــن ديـــة الرجـــل
، وأمــا ديــة جراحهــا فإــا تســاوي الرجــل فيمــا دون )2(نصــف مــن ديــة الرجــل"

ديتها فيما زاد على ذلك وإذا قطع هلا أصـبع  ثلث الدية، ويرجع إىل حساب
أو أصـــبعان أو ثالثـــة أخـــذت ثالثـــني مـــن اإلبـــل فـــإن قطـــع ـــا أربـــع أصـــابع 

  أخذت عشرين حبساب ديتها.
ألنــه إمجــاع أهــل املدينــة  )3(وإمنــا قلنــا: ذلــك خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي

ملـا ســأله  )5(، وقـد أغلـظ سـعيد بـن املســيب لربيعـة بـن أيب عبـد الـرمحن)4(نقـال
ــ مــن طريــق املقايســة وقــال أعراقــي أنــت ملــا قــال لــه: أحــني  هعــن ذلــك وحاج

 وألن كــل )6(عقلهــا فقــال هــي الســنة عظمــت مصــيبتها واشــتد جراحهــا قــل ،
أقــل مــن ثلــث الديــة فــإن األنثــى تســاوي الــذكر فيــه أصــله  هإتــالف كــان موجبــ

  دية اجلنني.
  
  
  

                                                 
  ).596)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/216)، التفريع: (4/439)، المدونة: (854انظر: الموطأ: ( )1(
  .�) وضعفه وروى موقوفاً على عليَّ مرفوعاً إلى النبي 8/95أخرجه البيھقي: ( )2(
  ).6/106)، ا+م: (240انظر: الطحاوي: ( )3(
  ).2/854انظر: الموطأ: ( )4(
  عبد الرحمن: سقطت من (ق) ومن (م). بن أبي )5(
  ).2/860الموطأ: ( )6(
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، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: مثــل ديــة )1(نصــف ديــة املســلمديــة الكتــاىب 

، فــدليلنا علــى أىب حنيفــة )3(، وللشــافعي يف قولــه: ثلــث ديــة املســلم)2(املســلم
 أن الـــديات موضـــوعة علـــى التفاضـــل يف احلـــرم أال تـــرى النســـاء ملـــا اخنفضـــت

حـــرمتهن عـــن حرمـــة الرجـــال نقصـــت  ديـــان عـــن ديـــات الرجـــال، فالكـــافر 
مــن املســلم للــنقص املــانع مــن قــول شــهادته ومواريثــه وإنكاحــه  أخفــض حرمــة

للمسلمات واإلسهام له يف الغنيمة وغري ذلك، فكذلك جيب أن ينقص عنـه 
  ..يف الدية، وألا بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا يف نقصاا كالقصاص

ودليلنـا علـى الشــافعي أن كـل نـوع نقصــت ديتـه عـن ديــة املسـلم الــذكر إىل 
نــه فــإن ذلــك اجلــزء هــو النصــف أصــله ديــة املــرأة املســلمة، وألنــه جــزء جــزء م

  تنقص الدية إليه فلم جيز أن يكون دون النصف اعتباراً بالربع.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22��fא��Aد�$�K��fא��Aد�$�K��fא��Aد�$�K��fא��Aد�$�K��fא��Aد�$�K��fא��Aد�$�K��fא��Aد�$�K��fא��Aد�$�K��������xxxxxxxx��������

، خالفـاً أليب حنيفـة يف قولـه: إـا مثـل ديـة )4(دية اوسي مثان مائة درهـم
رة الصحابة ومل ينكر عليه ألن عمر بن اخلطاب حكم بذلك حبض: )5(املسلم

، وألن كـل )6(أحد وكان يكتب إىل عمالـه بـذلك حبضـرة املهـاجرين واألنصـار
جــنس ال يؤكــل ذبيحتــه وال تــنكح نســاؤه فــال جيــب بإتالفــه مــا جيــب بإتالفــه 

وألن قـد بينـا أن نقصـان احلـرم باألديـان يـؤثر يف  ..املسلم أصـله الـوثىن واملرتـد
  يتـهيب أخفض دية من املسلم نقصت ديته عن دنقصان الدية فلما كان الكتا

كذلك اوسي ملا نقصت حرمته عـن حرمـة الكتـايب وجـب أن تـنقص ديتـه، 
                                                 

  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/216)، التفريع : (479، 4/472انظر: المدونة: ( )1(
  )3/154مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري240انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  ).164)، اbقناع: (6/105انظر: ا+م: ( )3(
  ).597)، الكافي: (237)، الرسالة: (2/216)، التفريع: (4/480نظر: المدونة: (ا )4(
  ).240انظر: مختصر الطحاوي: ( )5(
  ).8/101أخرجه البيھقي: ( )6(
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وديـــات نســـاء أهـــل الكتـــاب واـــوس يف نفوســـهم وجـــراحهم علـــى حســـاب 
  ديات نساء املسلمني من رجاهلم.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x
���������K$�د��Aא�4�
�Kx$�د��Aא�4�
�Kx$�د��Aא�4�
�Kx$�د��Aא�4�
�Kx$�د��Aא�4�
�Kx$�د��Aא�4�
�Kx$�د��Aא�4�
�Kx$�د��Aא�4�
أليب حنيفـة يف قولـه: إنـه ال ، خالفـاً )1(ويف قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت

؛ ألنــه مملــوك فوجــب أن يضــمن يف إتالفــه بكمــال قيمتــه  )2(يبلــغ بــه ديــة احلــر
والســلع، وألنــه نســب يضــمن بــه العبــد فوجــب أن يضــمن بكمــال  كالبهــائم

  والعني. قيمته أصله اليد
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x
��������g��I�(�K]�$�א�C9���A�>Pא�4�
g��I�(�Kx]�$�א�C9���A�>Pא�4�
g��I�(�Kx]�$�א�C9���A�>Pא�4�
g��I�(�Kx]�$�א�C9���A�>Pא�4�
g��I�(�Kx]�$�א�C9���A�>Pא�4�
g��I�(�Kx]�$�א�C9���A�>Pא�4�
g��I�(�Kx]�$�א�C9���A�>Pא�4�
g��I�(�Kx]�$�א�C9���A�>Pא�4�

نقـــص عـــن قيمتــــه إال يف  يف كـــل جنايـــة علـــى العبـــد فيمـــا دون الـــنفس مـــا
الشجاج األربع املوضحة واملنقولة واملأمومة واجلائفة ففي كل واحدة مـن هـذه 
بقيمته بقدر ما يف احلر من ديته، ففي موضحة العبد نصف عشر قيمتـه ويف 
منقلتــــــه عشــــــر ونصــــــف عشــــــر قيمتــــــه، ويف مأمومتــــــه ثلــــــث قيمتــــــه، وكــــــذلك 

ل مـــا يف جنايـــات احلـــر مـــن ، وقـــال الشـــافعي: يف كـــل جناياتـــه مثـــ)3(للجائفـــة
  .)4(ديته

 وإمنا قلنا: ذلك؛ ألا جناية على مملوك أتلـف جـزءاً منـه وأثـرت نقصـا فيـه

مـــا نقـــص مـــن قيمتهـــا أصـــله البهـــائم، فأمـــا ) 5(فوجـــب أن يكـــون فيهـــا بقـــدر
الشــجاج األربــع فإمنــا قلنــا: إن فيهــا بقــدر مــا يف احلــر مــن ديتــه ألــا قــد تــربأ 

عل فيها بقدر مـا يف ديـة احلـر مـن قيمـة العبـد ألدى على غري نقص فلو مل جي

                                                 
  ).2/211)، التفريع: (4/465أنظر: المدونة: ( )1(
  ).169-3/168مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري243انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  ).2/212)، التفريع: (4/465انظر: المدونة: ( )3(
  ).166)، اbقناع: (6/104انظر: ا+م: ( )4(
  بقدر: سقطت من (ق). )5(
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ذلك إىل بطالا ألنه ليس هنالك نقص من القيمـة يرجـع إليـه وسـائر اجلـراح 
  خبالفها ألا تؤثر نقصا ال حمالة.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�Kx

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�Kx

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�Kx

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�Kx

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�Kx

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�Kx

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�Kx

م��I/�א���I�<��9<�4א�4���$�K��������
مـا ؛ أل)3(خالفاً للشـافعي )2(إذا قتل خطأ )1(وال حتمل العاقلة قيمة العبد

  إتالف مال فلم حتمله العاقلة كالبهائم.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x%F|א��
��������g��I�(�K]�$�ذ�76א_#��و$�א��
�א�|g��I�(�Kx%F]�$�ذ�76א_#��و$�א��
�א�|g��I�(�Kx%F]�$�ذ�76א_#��و$�א��
�א�|g��I�(�Kx%F]�$�ذ�76א_#��و$�א��
�א�|g��I�(�Kx%F]�$�ذ�76א_#��و$�א��
�א�|g��I�(�Kx%F]�$�ذ�76א_#��و$�א��
�א�|g��I�(�Kx%F]�$�ذ�76א_#��و$�א��
�א�|g��I�(�Kx%F]�$�ذ�76א_#��و$�א��

، ألن منفعتــه ناقصــة ألنــه )5(خالفــاً للشــافعي )4(يف ذكــر اخلصــي االجتهــاد
ه كمـال الديـة، ه اخليار إذا تزوجته فلم يستحق بال ينزل ووطؤه ناقص ولزوجت

تهـا معدومـة وهـي ميتـة فـال جيـب القصـاص وكذلك يف اليد الشالء، ألن منفع
  ا من الصحيحة، وكذلك العني القائمة.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x7ًאOو�Nًא�
���

ًא�Nو�7OًאG�Kxذא�>3/������

ًא�Nو�7OًאG�Kxذא�>3/������

ًא�Nو�7OًאG�Kxذא�>3/������

ًא�Nو�7OًאG�Kxذא�>3/������

ًא�Nو�7OًאG�Kxذא�>3/������

ًא�Nو�7OًאG�Kxذא�>3/������

ًא�Nو�7OًאG�Kxذא�>3/������
��������G�Kذא�>3/���
؛ ألن )6(إذا  قتــل عبــد عبــداً أو حــراً فأوليــاء املقتــول باخليــار إن شــاءوا قتلــوا

دمـه مكـافئ لـدم العبـد ونـاقص عـن دم احلـر، وإن شـاءوا اسـرتقوه ألن جنايتــه 
رقبتــه فســيد القاتــل باخليــار إن شــاء أفتكــه بــأرش باجلنايــة وهــي قيمــة متعلقــة ب

  العبد املقتول أو دية احلر، وإن شاء أسلمه فصار ملكاً للمجين عليه.
سـقط حقـه مـن القصـاص أوإمنا قلنا: إنـه خمـري؛ ألن سـيد العبـد املقتـول قـد 

م إىل أخذ بدل عن جنايتـه وهـو غـري مسـتحق للرقبـة بـنفس اجلنايـة دون إسـال
السيد إياها، والذي وجب له األرش فإذا بذل لـه فقـد سـقط حقـه مـن الرقبـة 

                                                 
  ).595)الكافي: (240)، الرسالة: (4/447انظر: المدونة: ( )1(
  خطأ: سقطت من (ق). )2(
  ).166)، اbقناع: (274)، مختصر المزني: (6/27انظر ا+م: ( )3(
  ).593،598،600)، الكافي: (4/437،440المدونة: ( انظر )4(
  ).246)، مختصر المزني: (6/12انظر ا+م: ( )5(
  ).590)، الكافي: (2/216)، التفريع: (4/445)، المدونة: (2/863انظر الموطأ: ( )6(
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فتكه سيده بـاألرش عـاد إىل ملكـه كمـا كـان قبـل اجلنايـة، وإن امتنـع أن افإن 
  ..وصار ملكاً للمجين عليه تهيفديه لزمه إسالم رقب

برقبتــه وجعــل لســيده  )1(وإمنــا قلنــا: ذلــك ملــا قــدمناه أن اجلنايــة تعلــق شــيء
  برتكه. يه إىل ملكه فإذا مل خيرت ذلك فقد رضتكاكه ورد إف

وقال أصحاب الشافعي: خيري سيد العبد القاتل بني أن يفديه بـاألرش، أو 
ان بــإزاء األرش، أو دونــه كــون لســيد املقتــول مجيــع مثنــه إن كــيســلمه للبيــع في

له شيء آخر إن كان األرش أكثر من مثنه، فإن زاد الثمن على األرش   وليس
  .)2(منه بقدر األرش وكان الفاضل لسيده، وليس له أن ميلك رقبته له كان

مبال السـيد: فـإن  ولعبد أاودليلنا أن اجلناية ال ختلوا أن تكون متعلقة برقبة 
متعلقــة مبــال الســيد وجــب أن يؤخــذ مــن ســائر مــا ميلكــه مــن العبــد  )3(كانــت

ــــك باطــــل، ــــد كســــائر اجلنايــــات وذل وإن كانــــت  وغــــريه وال يبطــــل بتلــــف العب
برقبــة العبــد وجــب أن يســتحق الرقبــة بــدال مــن أرش اجلنايــة لتعلقهــا  )4(متعلقــة

به؛ ألنه ليس معىن تعلقها بالرقبة أكثر من أن حق اين عليه قد انتقل إليهـا 
)5(فكان له أن ميلكها

وإمنا جعل للسيد إسقاطها عن الرقبة ببدل األرش فإذا  
  مل يفعل فقد اختار تسليمها.

�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(zzzzzzzz88x[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�Kx[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�Kx[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�Kx[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�Kx[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�Kx[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�Kx[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�Kx[6وא�7א�
vوא�����v�:א��eIm��$�K��������
؛ ألن ذلـك بتفـريط مـنهم )6(السائق والقائد والراكب ضامنون جبنايـة الدابـة

يف إمساكها، أو حادث عن إثارم هلا إال أن يكـون مـا فعلتـه كـان ابتـداء ال 

                                                 
  شيء: سقطت من (م). )1(
  ).162)، اbقناع: (237)، مختصر المزني: (6/25انظر: ا+م: ( )2(
  (م): كان. في )3(
  في (م): تعلقه. )4(
  في (ق): تملكه. )5(
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: "جـــرح �صـــنع هلـــم فيـــه فـــال شـــيء علـــيهم منـــه ويكـــون ذلـــك هـــدراً لقولـــه 
ة وحــدها حبيــث فــق شــيء فيــه، وكــذلك إذا كانــت واي الأ) 1(العجمــاء جبــار"

  فهو هدر ال شيء فيه. إنساناً  جيوز لصاحبها أن يقفها فأصابت
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�Kx/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�Kx/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�Kx/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�Kx/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�Kx/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�Kx/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�Kx/4(�l`�Z&�7�.و�Nن�
4&�$��9���&�K��������

: "البئر �لقوله  )2(وما تلف يف معدن أو بئر من غري فعل أحد فهو هدر
  فكان هدراً.، وألن تلفه ال صنع ألحد فيه )3(جبار واملعدن جبار"

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010xK�Aد�M
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 ؛ ألن كـل)4(إذا جرح عدة جراحات جتب فيها عدة ديات فله مجيـع ذلـك

جراحـة قائمــة بنفســها ال يســقط مــا جيــب ــا مبشــاركة غريهــا هلــا إال أن تصــري 
  نفسا فتجب الدية فيه ويسقط ما عداها وذلك إذا مات يف احلال.

    

                                                 
)، ومس�لم ف�ي الح�دود، ب�اب: ج�رح العجم�اء 2/137أخرجه البخاري في الزكاة، باب: في الركاز الخم�س: ( )1(

  ).3/1334والمعدن: (
  ).239)، الرسالة: (4/510ة: ()، المدون2/869انظر: الموطأ: ( )2(
  ھو جزء من الحديث السابق. )3(
  ).4/250مع حاشية الدسوقي: ( -انظر: الشرح الكبير )4(
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$�W�.$�W�.$�W�.$�W�.$�W�.$�W�.$�W�.$�W�.���������J���n�8א��:�&��و)O�J���n�8א��:�&��و)O�J���n�8א��:�&��و)O�J���n�8א��:�&��و)O�J���n�8א��:�&��و)O�J���n�8א��:�&��و)O�J���n�8א��:�&��و)O�J���n�8א��:�&��و)O��������

، وصـورا: أن يوجـد قتيـل ال يعلـم مـن قتلـه )2(واجب )1(واحلكم بالقسامة
فيــدعي أوليــاؤه الــدم علــى رجــل بعينــه أو مجاعــة بأعيــام ويكــون معهــم لــوث 
يقـــوي دعـــواهم، واللـــوث: أمـــارة يغلـــب معهـــا عنـــد الظـــن صـــدقهم، فيحلـــف 

قــود، والديــة يف اخلطــأ وحنــن األوليــاء، علــى مــا يدعونــه وجيــب هلــم يف العمــد ال
  يل ذلك.صنبني تف
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�Kx?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�Kx?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�Kx?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�Kx?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�Kx?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�Kx?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�Kx?>�4.�/H��
>��?93<�Q74A�B�8ن�دم�א;��3ل��Nم��<�Cذא�אد�G�K��������
 عـى قــوم أن دم مقتـول ال يعــرف قتلـه عنــد رجـل بعينــه قتلـه عمــداً وال إذا اد

عليــه ينكــر: فــإن كــان معهــم لــوث حلــف أوليــاء  ىعدبينــة هلــم علــى ذلــك واملــ
ميـان علـى عـدد اثنني فصـاعداً مـن العصـبة مخسـني ميينـاً تـردد األالدم إن كانوا 

  .الدم فقتلوا أو عفوا) 3(رؤوسهم واستحقوا
واللوث هو أن يقول املقتـول: دمـى عنـد فـالن عمـداً إذا كـان بالغـا مسـلما 

 )4(حرا عدال أو فاسقا ذكرا كـان أم أنثـى، ومـن اللـوث الشـاهد العـدل يشـهد
عليـــه بقـــرب املقتـــول عليـــه بيـــده ســـكني أو  ىدععلـــى رؤيـــة القتـــل أو رؤيـــة املـــ

 ث بالدم.سيف وثيابه ملو  

                                                 
القس��امة: ف��ي اللغ��ة اbيم��ان، وف��ي ا'ص��ط>ح: ھ��ي حل��ف خمس��ين يمين��اً أو جزءھ��ا عل��ى إثب��ات ال��دم (أنظ��ر  )1(

  ).484مع شرح الرصاع:  –، حدود ابن عرفة 5.3المصباح المنير: 
)، 601)، الك���افي: (237)، الرس���الة: (2/207)، التفري���ع: (4/494)، المدون���ة: (2/877انظ���ر الموط���أ: () 2(

  ).3/301المقدمات: (
  في (ق): يستحفوا. )3(
  في (م): شھيد. )4(
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فأما الشاهد الواحد واجلماعة غري العدول والنساء ففيهم روايتان: إحدامها 
ومـــن أصـــحابنا مـــن جيعـــل  ،أن شـــهادم لـــوث، واألخـــرى أـــا ليســـت بلـــوث

نـاه لـى مـا بيّ شهادة العبيد والصبيان لوثا فإذا وجد اللوث بدئ بأولياء الدم ع
فحلفوا وهلم أن يستعينوا عن عصبة امليت مبـن حيلـف معهـم، وإن مل تكـن لـه 

أن يــرتك بنــني وإخــوة وعمومــة فالواليــة للبنــني: فــإن شــاءوا  واليــة يف الــدم مثــل
عــــنهم  )1(حلفــــوا وإن شــــاءوا أدخلــــوا معهــــم إخــــوة امليــــت وعمومتــــه فخففــــوا

وحــده لكــن يســتعني مــن  وحلفــوا معهــم، وإن كــان ويل الــدم واحــدا مل حيلــف
والة الـدم مخسـني حلـف كـل واحـد ميينـاً  )2(عصبته من حيلـف معـه، وإن كـان

واحــــداً، وإن زادوا علــــى اخلمســــني ففيهــــا روايتــــان: إحــــدامها حيلــــف مخســــون 
فقط، واألخرى أم حيلفـوا كلهـم وجيـرب كسـر اليمـني بإكماهلـا علـى مـن عليـه 

وحلـف أوليـاء  ..ن لـن يـؤثر نكـوهلمأكثرها، وإذا نكل املستعان م مـن األميـا
 يان وقـد بقـالدم إن كانوا اثنني فصـاعدا فـإن نكـل بعـض والة الـدم عـن األميـ

أو أكثــــــر ففيهــــــا روايتان:إحــــــدامها أن للبــــــاقني أن حيلفــــــوا ويأخــــــذوا  )3(اثنــــــان
هم مــــن الديــــة، واألخــــرى أن األميــــان تــــرد علــــى املــــدعي عليــــه حلــــف ئابأنصــــ

يهــا روايتــان: إحــدامها (أنــه حيــبس إىل أن ن نكــل ففإســقطت الــدعوى منــه، و 
حيلف فإن طال حبسه خلي، واألخرى أن الدية تلزمـه يف مالـه إذا أقسـموا مث 
عفى بعضهم سقط الدم وكان ملـن مل يعـف نصـيبه مـن الديـة، وهـذا يف الولـد 

: إحدامها مثل هـذا، )4(واإلخوة رواية واحدة، ويف غريهم من العصبة روايتان)
  ..نكل منهم على األميان حلف الباقون واستحقوا الدمواألخرى أن من 

                                                 
  في (م): فحلفوا. )1(
  في (م): كانوا. )2(
  في (م): إنسان. )3(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )4(
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 )1(ومل يقتـل بالقســامة إال واحــد وجيلــد البــاقون كــل واحــد مــنهم مائــة جلــدة
وإذا ادعـى والة القتـل علـى  ،وكذلك قاتـل العمـد إذا عفـى عنـه ،وحيبس عاما

  يقسمون عليه ويقتلونه. اً مجاعة اختاروا واحد
قتـــــل: فقـــــال بعضـــــهم: (خطـــــأ وقـــــال وإذا اختلـــــف والة الـــــدم يف صـــــفة ال

 )2(بعضــهم: عمــدا أقســموا علــى القتــل وكانــت هلــم الديــة، فــإن قــال بعضــهم)
يقســـــم أحـــــد مـــــنهم، وإن قـــــال  قتلـــــه ملبعمـــــداً وقـــــال اآلخـــــرون ال علـــــم لنـــــا 

 عو القتــــل وأخــــذوا بعضــــهم: خطــــأ، وقــــال اآلخــــرون: ال علــــم لنــــا أقســــم مــــد
لقياس أال يقسموا، وال قسـامة أبو بكر: ا )3(حقوقهم من الدية، وقال شيخنا

وال يف مــن وجــد قتــيالً يف حملــة  )4(وال يف اجلــراح ييف عبــد وال يف أمــة وال ذمــ
  قوم.

فوجــــد بينهمــــا قتيــــل ففيهــــا روايتــــان: إحــــدامها إن  )5(وإذا اقتتلــــت قبيلتــــان
جوده بينهما لوث يقسم معـه األوليـاء علـى مـن يـدعون عليـه قتلـه ويقتلونـه، و 

فيـــه، فـــإن كـــان مـــن إحـــدى الفـــريقني فعقلـــه علـــى  )6(امةواألخـــرى أنـــه ال قســـ
مـــن غريهـــا فعقلـــه عليهمـــا، وجيلـــب يف القســـامة إىل مكـــة  األخـــرى، وإن كـــان

  ..من كان من أعماهلا دون ما زاد على ذلك واملدينة وبيت املقدس
والقســـامة يف اخلطـــأ واجبـــة لورثـــة املقتـــول مـــن الرجـــال والنســـاء حيلـــف فيهـــا 

وغــــري العصــــبة والــــزوج والزوجــــة، واألميــــان علــــى قــــدر الواحــــد وحــــده العصــــبة 

                                                 
  طت من (م).جلدة: سق )1(
  ما بين القوسين: سقط من (م). )2(
  في (م): روينا عن. )3(
  في (م): إخراج. )4(
  في (م): فئتان. )5(
  في: مقاسمة. )6(
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 نمــواريثهم وجيــرب كســرها علــى مــن عليــه أكثرهــا، وإذا قــال املقتــول قتلــين فــال
  .)2(ففيها روايتان: إحدامها أنه لوث واألخرى أنه ليس بلوث )1(خطأ

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�Kx�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�Kx�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�Kx�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�Kx�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�Kx�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�Kx�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�Kx�&�:���.�/I4א���Hد��/�و�$�K��������
حكــم ــا علــى مــا  �نــيب وإمنــا قلنــا: إن احلكــم بالقســامة واجــب، ألن ال

ســنبينه، وألن يف تــرك احلكــم ــا إضــاعة الــدماء ألن مــن يريــد قتــل غــريه إمنــا 
حيكـم  الـيت يـأمن فيهـا مـن يـراه بالغالـب، فلـو مل )3(يتعمد به مواضـع اخللـوات

مــن يريــد قتــل غــريه ويــأمن مــن أن يأخــذ بــع إال وفعــل  )4(يشــأ فيهــا بــاللوث مل
ي أن القســـامة كانـــت يف اجلاهليـــة وقـــد رو مـــن غـــري تعـــذر عليـــه يف الغالـــب، 

  ..)5(�ها النيب ر قفأ
وإمنــا قلنــا: إن أوليــاء الــدم يبــدؤون بــاليمني خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه إن 

لألنصـــار  �لقولـــه  )6(األوليـــاء ال حيلفـــون وإمنـــا األميـــان علـــى املـــدعى علـــيهم
فتحلف قالوا لن حنضر قال:  ""أحتلفون مخسني مييناً وتسحقون دم صاحبكم

وألن ، )7(لكم اليهود، فبـدأ األوليـاء فلمـا نكلـوا عـدل ـا إىل املـدعي علـيهم"
 ييف األصـــول جتـــب علـــى أقـــوى املتـــداعيني ســـبباً واألوليـــاء قـــد قـــو  )8(األميـــان

ســببهم بــاللوث الــذي يغلــب معــه علــى الظــن صــدقهم فيــه فكانــت اليمــني يف 
  .)9(جنبهم

                                                 
  أي قبل أن يموت يذكر من قتله. )1(
)، الرس���الة: 2/217)، التفري���ع: (4/494)، المدون���ة: (2/877ف���ي جمل���ة أحك���ام القس���امة: انظ���ر الموط���أ: ( )2(

  ).3/301)، المقدمات: (601افي: ()، الك234(
  في (م): الخلو. )3(
كم��ا ق��ال  -" ولع��ل أص��ل العب��ارة1992العب��ارة بھ��ذا اللف��ظ ف��ي المخط��وطتين وك��ذلك ف��ي كت��اب "ا+ش��راف:  )4(

  لكان ما من أحد يريد قتل غيره...إلخ. -محقق ا+شراف
  ).3/1295أخرجه مسلم في القسامة، باب: القسامة: ( )5(
  ).3/172مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري248صر الطحاوي (انظر مخت )6(
) ومس�لم ف�ي القس�امة، ب�اب: القس�امة: 8/120أخرجه البخاري في ا+حكام، باب: كتاب الحاكم إل�ى عمال�ه: ( )7(

)3/1294.(  
   في (م): اليمين. )8(
  في (ق): نسائھم وھو غلط. )9(
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ن األوليـاء أقيمـت مـع اللـوث مقـام لـف اثنـان؛ أميـاحيوإمنا قلنا: إن أقل مـن 
البينـــة فلمـــا مل يكـــف يف البينـــة شـــهادة واحـــدة فكـــذلك ال يكفـــي يف األميـــان 

عرضها على اجلماعة فقال: أحتلفـون  �يف احلديث أنه  يواحد، وكذلك رو 
  .)1(ونقوتستح

وإمنا قلنـا: إن األميـان إىل العصـبة يف دعـوى: دم العمـد؛ ألنـه لـيس طريقهـا 
مستحقة بالنصرة والوالية كالنكاح فهو كذلك تٌعقـل عـن القاتـل  املرياث ألا

 �عصـــــبته دون ســـــائر ورثتـــــه، وإمنـــــا قلنـــــا: إن األميـــــان مخســـــون ميينـــــا لقولـــــه 
، وإمنــا قلنــا: إن )3(، وال خــالف يف ذلــك)2(لألنصــار: "حيلفــون مخســني ميينــاً"

امة ميــان القســأاألميــان تــرد علــيهم ألنــا لــو أحلفنــا كــل واحــد مخســني لكانــت 
  مخسني ومل تكن مقدرة وذلك غري صحيح. ثر منكأ

وإمنــا قلنــا: إــا علــى عــدد الــرؤوس ألنــه لــيس طريقهــا املــرياث فيتســاوون يف  
إذ حلفــوا خالفــاً للشــافعي  )4(كــل األحكــام، وإمنــا قلنــا: إــم يســتحقون الــدم

: "أحتلفـــــون وتســـــتحقون دم �وقولـــــه ، )6(ـــــا الـــــدم )5(يف قولـــــه: ال يســـــتقاد
، وقولــه: "تقســمون مخســني ميينــاً علــى رجــل )8(: قــاتلكمي، ورو )7(صـاحبكم"

 )11(وألــــا حجــــة ثبــــت ــــا قتــــل العمــــد،  )10(")9(مــــنهم أدفعــــه إلــــيكم برمتــــه
  من ثبت عليه كالشهود. )12(فوجب أن يستحق ا قتل

                                                 
  كما جاء في الحديث الذي روى قريباً. )1(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )2(
  ).8/68انظر المغني: ( )3(
  الدم: سقطت من (م). )4(
  في (م): ' تشاط. )5(
  ).167)، اbقناع: (251)، مختصر المزني: (6/92،96انظر: ا+م: ( )6(
  سبق تخريج الحديث. )7(
  ھو في الصحيحين كذلك، انظر تخريج الحديث السابق. )8(
  ).240ھو يطلق على كل ما ' ينقص و' يؤخذ منه شيئاً (المصبح المنير: أي بجميعه و برمته: )9(
  ھذا الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه. )10(
  في (ق): بملكه. )11(
  في (ق) مثل. )12(
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(وإمنـــا قلنـــا: إنـــه البـــد مـــن لـــوث حيلفـــون معـــه ألن األميـــان يف األصـــل علـــى 
ريئـــون يف األصـــل فوجـــب اعتبـــار بســـببا، وألـــم  املـــدعي علـــيهم ألـــم أقـــوى

ســــــبب تقــــــوي بــــــه جنبــــــة األوليــــــاء ليــــــتمكن نقــــــل األميــــــان إلــــــيهم دون جمــــــرد 
  .)1(الدعوى)
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����Kxً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����Kxً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����Kxً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����Kxً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����Kxً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����Kxً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����Kxً�؟Lن���F(�
>��C&د�
I4�6ن�>�ل�א;��3ل�$�א����K��������

عنـــد فـــالن لـــوث خالفـــاً أليب  يوإمنـــا قلنـــا: إن قـــول املقتـــول يف العمـــد دمـــ
والقصـــــــة  )3(�m�m�m�m|��{��z|��{��z|��{��z|��{��zllllقولـــــــه تعـــــــاىل:، ل)2(والشـــــــافعي حنيفـــــــة

أهـل القريـة بقتلـه فـأمر اهللا تعـاىل  يمعروفة يف الرجل الذي قتلـه ابـن أخيـه ورمـ
 يوخيـرب بقاتلـه ففعلـوا ذلـك فحيــ يوبضـرب املقتـول ببعضـها فإنـه حييـ )4(بـذبح

املقتول وقال: قتلين ابن أخي، فصار ذلك أصال يف قبول قول املقتول وتـأثريه 
بـه  ياملقتـول يقـو  إىل دعـوى أوليـاءه، وألن اللوث سبب ينضم يف احلكم بدم

وحــال املـوت حــال تقــرب إىل اهللا تعـاىل وإقــالع عـن املعاصــي وتوبــة  دعـواهم،
مــن الــذنوب هــذا الظــاهر مــن املســلمني والعــادة فــيهم فــال يتهمــون يف احلــال 

احملرمـــــة وســــفك الـــــدماء  )5(بتزويــــرهم عنــــد ورودهـــــم علــــى اهللا، وقتـــــل الــــنفس
أعـدى لإلنسـان مـن قاتلـه فـال جيـوز أن يظـن بــه  )6(ظـورة، وألنـه لـيس أحـداحمل

  دعوى الدم وغريه.
عنــد فــالن أمــارة قويــة يف صــدقه،  يوإذا ثبتــت هــذه اجلملــة كــان قولــه دمــ

فكــان لألوليــاء أن حيلفــوا معــه، وإمنــا شــرطنا: أن يكــون بالغــاً؛ ألن الصــيب ال 
ن مســــلما ألن الــــذمى ال شــــرطنا: أن يكــــو و حكــــم لقولــــه وال يقتــــل بــــدعواه، 
                                                 

  ما بين قوسين: سقط من (م). )1(
  ).8/79)، المغني: (4/165)، حاشية قليوبي وعميرة: (108 -26/107انظر المبسوط: ( )2(
  .73سورة البقرة، اUية  )3(
  في (م) و(ر): أن تذبح. )4(
  ) في (ق): النفوس.5(
  ) أحد: سقطت من (م) ومن (ر).6(
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ألن العبـد مـال والقسـامة ال  قسامة فيه على مـا نبينـه، وشـرطنا أن يكـون حـراً 
ط أن يكون عدالً وال ذكراً؛ ألن األميان ال يراعـى فيهـا ر تكون يف مال ومل نش

ـــــب مـــــن املســـــلمني عنـــــد املـــــوت انتفـــــاء التهمـــــة وحتـــــر  ـــــك، وألن الغال  )1(يذل
  الصدق.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44א��
4
ل�����Kx$��6ن�א�|��
�א��K$��6ن�א�|��
�א��K$��6ن�א�|��
�א��K$��6ن�א�|��
�א��K$��6ن�א�|��
�א��K$��6ن�א�|��
�א��K$��6ن�א�|��
�א��K$��6ن�א�|��xل����
4xل����
4xل����
4xل����
4xل����
4xل����
4xل����
4��������

الظـن بـه، وألن لـه  يوإمنا قلنا: إن الشاهد العدل لـوث شـهادم ألنـه يقـو 
تــأثريا يف األصـــول يف نقـــل اليمـــني إىل جنبــة املـــدعي، وســـواء رآه أو رأى أثـــار 

معــه الــدعوى، ووجــه  ىالقتــل علــى مــن يــدعي عليــه الــدم ألن كــل ذلــك تقــو 
الـــدعوى  نلـــوث فـــأل )∗(قولـــه يف غـــري العـــدل ويف مجاعـــة النســـاء إن شـــهادم

 )2(تقوى ا، وألن الغالب من حال اجلماعـة الـذين ظـاهرهم اإلسـالم واحلريـة
  أم ال يشهدون الزور يف الدم.

ووجــه قولــه إــا ليســت بلــوث أن شــهادة النســاء ال مــدخل هلــا يف إثبـــات 
احلقوق فلم يكن لوثا، وإمنـا قلنـا: لـوالة الـدم أن يسـتعينوا بغـريهم مـن العصـبة 

وكــــذلك  ،عصــــبة وأهــــل نصــــرة واألميــــان هلــــم )3(ا عــــنهم فــــألن كلهــــمفيخففــــو 
بغــريه مــن عصــبته فيحلــف معــه إال أن يــدعي الــدم  للمــدعي عليــه أن يســتعني

  ..على اجلماعة فال يربأ كل واحد منهم إال بأن حيلف مخسني ميينا
واحـد ميينـاً  )4(ووجه قوله إن األولياء إذا كانوا أكثـر مـن مخسـني حلـف كـل

ن األميـــان حـــق علـــى كـــل مـــن كـــان لـــه نصـــيب يف الـــدم فوجـــب أن واحـــداً أل
حيلـــف كـــل واحـــد أصـــله إذا كـــانوا مخســـني رجـــًال، ووجـــه قولـــه حيلـــف مـــنهم 

                                                 
  ) في (ق): يجرى.1(
  ) ھكذا با+صل، ولعل الصواب: "شھادتھم".∗(
  ) في (م): الخير.2(
 في (م): كل واحد. )3(
  كل: سقطت من (م). )4(
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مخســون فقــط أن اخلمســني ميينــا حاصــلة فلــم حيــتج إىل زيــادة عليــه أصــله إذا  
  كانوا مخسني أو أقل.

لـدم ايف واليـة وإمنا قلنا: إن نكول املسـتعان ـم ال يـؤثر؛ ألنـه ال حـق هلـم 
أال ترى أن الدم يسـتحق مـع عـدمهم، وكـل مـن ال حـق لـه يف واليـة الـدم لـن 

 )1(ييتعلق سقوط الدم به، ووجه قوله إنه إذا نكـل بعـض والة الـدم فلمـن بقـ
نكـــوهلم مل يســـقط بأن حيلفـــوا أن يســـتحقوا مـــن الديـــة بقـــدر أنصـــبائهم فـــألن 

  حق غريهم يف قتل اخلطأ.
يكـون ديــة ال دمـا؛ ألن الـدم ال يتـبعض فـإن ســقط  وإمنـا قلنـا: إن الواجـب

أن  يبعضــه تعــذر أخــذ الــبعض وصــار إىل ديــة، ووجــه قولــه إنــه لــيس ملــن بقــ
حيلف وترد اليمني على املدعي عليهم هو أن احلـق جلمـاعتهم فلـيس بعضـهم 
بإثباته بأوىل من بعض وإذا ردت على املدعي عليه: فإن كان واحـدا لزمـه أن 

ـــ ـــاً : "� اً لقولـــهحيلـــف مخســـني ميين ، وألـــا )2("أو تـــربيكم يهـــود خبمســـني ميين
أميـــان تعلقـــت بإحـــدى جنبـــيت القســـامة فكانـــت مخســـني ميينـــاً أصـــله يف جنبـــة 
املدعني، ولو كانت الدعوى على مجاعة حلف كـل واحـد مخسـني ميينـا؛ ألنـه 

 ال تكــون بأقـــل مــن مخســـني. )3(يريــد إبــراء نفســـه مــن الـــدم فــالرباءة مــن الـــدم
وله إن املدعي عليه إن نكل حـبس حـىت حيلـف فـألن ميينـه اسـتظهار، ووجه ق

؛ )4(ىيوألنه مل يتقدمه ما يسـتحق عليـه بـه نكولـه حكـم وإن طـال حبسـه خلـ
دعـــواهم  )5(ألنـــه مل يتجـــه عليـــه حكـــم ألن والة الـــدم أضـــعفوا ســـببهم وأمتمـــوا

  ..بنكوهلم

                                                 
  في (ق): فإن الباقين. )1(
  ج الحديث.سبق تخري )2(
  من الدم: سقطت من (م). )3(
  في (م): يخلى. )4(
  في (ق) و(ر): اتھموا. )5(
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ه والعاقلـة ال حتمـل ووجه قوله إن الدية تلزمه يف ماله أن نكولـه مبنزلـة اعرتافـ
اعرتافــاً فكانــت الديــة يف مالــه، وألنــه قــد اتفــق ســببان موجبــان للحكــم ومهــا 

  كم عليه.حينكول املدعي عليه فوجب أن للوث و ا
وإمنـا قلنـا: إنـه إذا عفـى بعضـهم بعــد األميـان كـان ملـن يعـف أنصـباؤهم مــن 

عـــد بالديـــة، ألن القـــود يتعـــذر مـــع عفـــو مـــن عفـــى، وال جيـــوز أن يبطـــل الـــدم 
د إمنا تعذر مـع اسـتحقاق بـدل الـدم فلـم و قاستحقاقه يف حق من مل يعف وال

ووجــه افــرتاق الولــد واإلخــوة ومــن بعــد مــن العصــبات إن قــرب  .يبــق إال الديــة
س ورمحهــم آكــد بداللــة أــم حيجبــون األم عــن الثلــث إىل مــالولــد واإلخــوة أ

مـــؤثراً يف  املزيـــة مـــا لـــيس لغـــريهم فلـــم يكـــن نكـــول غـــريهم الســـدس وهلـــم مـــن
  سقوط القود، ووجه التسوية بينهم اتفاقهم يف والية الدم كالولد واإلخوة.

؛ لقولـــه )1(وإمنـــا قلنـــا: ال يقتـــل بالقســـامة أكثـــر مـــن واحـــد خالفـــاً للشـــافعي
، وألن )2(: "يقســم مخســون مــنكم علــى رجــل مــنهم فيــدفع إلــيكم برمتــه"�

  قتل واحد منهم.ب قرار والبينة، وألن الردع حيصلالقسامة أضعف من اإل
 )3(إذا ثبـــت أنـــه يقتـــل واحـــد فقـــط فـــال ديـــة علـــى البـــاقني خالفـــاً ملـــن قـــال

؛ ألن البــــاقني مل يثبـــــت )4(بقســــط تقســــيط املقتــــول ويلـــــزم البــــاقون بقســــطهم
  عليهم الدم ال بقسامة وال بغريها فال وجه إللزامهم الدية.

قاتل  ي"رو  مائة وحيبس سنة؛ ألنه قد )5(وإمنا قلنا: يضرب من عفى منهم
جيــوز أن  )7(، ألنــه قــد كــان )6("عنــه ضــرب مائــة وحــبس ســنة يالعمــد إذا عفــ

يقتل بأن يقسـم عليـه فلمـا مل يقتـل وجـب تأديبـه وكـان معتـرباً بـالزاين أن الزنـا 
                                                 

  ).251) مختصر المزني: (6/95انظر ا+م: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  ).90-8/89ھذا ما قاله الخرقي من الحنابلة انظر: (المغني:  )3(
  ھم.في (ر): يسقط بقسطة عن المقتول ويلزم الباقون بقسط )4(
  في (م) و(ر): من بقى. )5(
  )1/315الموافقات للشاطبي: (  )6(
  كان سقطت: من (م). )7(
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مـــن األحصـــان يوجـــب  يملـــا كـــان مـــع اإلحصـــان يوجـــب القتـــل كـــان إذا عـــر 
  ضرب مائة وحبس سنة.

كل واحد لقوله: "يقسـم   )1(لى مجاعة أقسموإمنا قلنا: إن الدم إذا ادعى ع
، وألنه إمنا يقسم عليه ليقتـل فـإذا مل يقتـل )2(مخسون منكم على رجل منهم"

  أكثر منه. ىأكثر من واحد فال فائدة يف القسامة عل
وإمنا قلنا: إن اتفاق والة الدم على القتل واخـتالفهم يف صـفته يوجـب هلـم 

يثبــت بــدعواهم لــه وأميــام، مــع اللــوث  ، وأخــذ الديــة، ألن القتــل)3(القســامة
وأكثـر مـا يف اخـتالفهم أنـه يتعـذر مـع القـود فيصـري إىل الديـة؛ فأمـا إذا ادعـى 

باتفـــاق  )4(بعضـــهم العمـــد ومل يـــدع البـــاقون قـــتال فـــال قســـامة ألـــا إمنـــا تثبـــت
  ..األولياء، دون اختالفهم

 ألن ووجه قـول مالـك أن مـن ادعـى مـنهم اخلطـأ أقسـم مـع جحـد البـاقني 
 )5(بقتل اخلطأ مال وذلك ال يفتقـر إىل اتفـاق األوليـاء، ووجـه مـا قالـه الوجب

  ..شيخنا اعتباراً بالعمد
؛ ألنـه )6(وإمنا قلنا: ال قسامة يف عبد وال أمـة خالفـاً أليب حنيفـة والشـافعي

  مال من أموال ال يثبت إتالفها بالقسامة كاحليوان والعروض.
لنقصان حرمته عـن املسـلم والقسـامة وضـعت  وإمنا قلنا: ال قسامة يف ذمى

حراســـة للـــدماء وحفظهـــاً هلـــا، وألن بالعبـــد ملـــا مل تكـــن فيـــه قســـامة مـــع زيـــادة 
  ..ر أوىلفمع نقصه بالك )7(حرمته بالدين فالكافر

                                                 
  في (ق): قسم. )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  في (ق): القسامة. )3(
  في (م): تثبت. )4(
  في (م): قول. )5(
  ).252-251)، مختصر المزني: (248انظر: مختصر الطحاوي: ( )6(
  في (م): فالكافر. )7(
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، وألن )1(وإمنــا قلنــا: ال قســامة يف جــراح، ألن الســنة جــاءت ــا يف القتــل
  .)2(كفارة فيها  ال ى أنهحرمة اجلراح أخفض من حرمة النفس أال تر 

أليب حنيفة يف  اً وإمنا قلنا: إنه ال قسامة فيمن وجد قتيالً يف حملة قوم خالف
  .)3(قوله: إنه لوث إذا كان به أثراً اعتباراً به إذا مل يكن به أثر

ووجه قولنا يف القتيل بني الفئتني أنه يقسـم معـه يغلـب علـى الظـن حبصـوله 
خيـــرج عنهمـــا فكـــان ذلـــك لوثـــا يوجـــب القســـامة مقتـــوًال بينهمـــا أن قتلـــه لـــن 

ألوليائــه، وهــذا كلــه إذا كــان القتــال علــى غــري تأويــل ديــن فــإن كــان خبـــالف 
  ذلك فال قسامة وال دية وال قود.

لــوث يف مشــار  مــع ووجــه قولــه إنــه ال قســامة فيــه أن القســامة ال تكــون إال
عـت إن كـان مــن إليـه معـني فـإذا ثبـت أنــه ال قسـامة فديتـه علـى الفئــة الـيت ناز 

األخرى، وعليهما إن كان من غريمها لعلمنا بأن الطائفتني إمنا نصبتا للحـرب 
واقتتلتا وشـهرتا السـالح قـام كـل فريـق ال يقتـل أصـحابه، وإمنـا يطلـب أعـداءه 

ا إذ لـــيس مـــوخصـــومه وقـــد علمنـــا أن قتلـــه مل خيـــرج عنهـــا فكانـــت ديتـــه عليه
  إحدامها بأوىل من األخرى.

لـــــب إىل مكـــــة واملدينـــــة وبيـــــت املقـــــدس مـــــن أعماهلمـــــا يف جي )4(وإمنـــــا قلنـــــا
عو الـــدماء إن كـــانوا مبطلـــني يف ولريتـــدع مـــد  ،القســـامة تعظيمـــاً حلرمـــة الـــدماء

هــذه املواضــيع أن  ةتعظيمــا للكعبــة، ولقــرب النــيب، ومنــربه وإكبــارا حلرمــ دعــواهم
مـــن  حيلفــوا األميـــان فيهــا علـــى ســـفك الــدماء احلـــرام، وال جيلــب إىل غريهـــا إال

  هلا. اليسري؛ ألنه ليس لغريها من احلرمة مثل ما

                                                 
  في (ق): في القتيل. )1(
  في (ق): فيه. )2(
  ).3/172مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري247انظر مختصر الطحاوي: ( )3(
  قلنا: سقطت من (م). )4(
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األميــــان بقــــدر  )1(وإمنـــا قلنــــا: إن مجيــــع الورثـــة يقســــمون يف اخلطــــأ أن عـــدد
ونــه كســائر الرتكــة فاحتــاج كــل مــن لــه حــق رثاملواريــث؛ ألن الواجــب ــا مــا ي

  .مرياث إىل تبيينه
يلهــا وكــان وإمنــا قلنــا: إن كســرها جيــرب؛ ألن اليمــني ال تتــبعض فوجــب تكم

  من عليه أكثرها أوىل بذلك.
، )2(وإمنـــا قلنـــا: إن قولـــه قتلـــين فـــالن خطـــأ لـــوث اعتبـــاراً بقولـــه قتلـــين عمـــداً 

ووجه التفريق بينهما أن حرمة الدم أغلظ من حرمة املال، ويف اخلطأ يتهم أن 
يـــه والـــدم ال ميكـــن فيريـــد نفـــع ولـــده بإيصـــال املـــال إلـــيهم وهـــو أمـــر ميكـــن تال

  أقيس وهو قول ابن القاسم وأشهب. )3(وليه، واألفتال
 
 
 
 

 

  

  

  

  
  
  

                                                 
  في (ق): أو أن. )1(
  في (ق): ھذا. )2(
  في (م): وا+ولى. )3(
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�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.�Lو��&��A
�W$��6ن�א��.  

؛ ألـا مـال )1(والدية موروثة كسائر الرتكة كانت عن خطـأ أو عمـد تغلـيظ
ــــه وتنفــــذ  ــــه يقضــــى منهــــا ديون ــــرى أن للمقتــــول إذ هــــي بــــدل عــــن نفســــه أال ت

وّرث امرأة كتب إليه أن يٌ  �بن سفيان أن النيب  )2(وصاياه، وروى الضحاك
  .)4(من تركة زوجها )3(أشيم الضبايب
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x��7א����/؟A�/��Kx��7א����/؟A�/��Kx��7א����/؟A�/��Kx��7א����/؟A�/��Kx��7א����/؟A�/��Kx��7א����/؟A�/��Kx��7א����/؟A�/��Kx��7א����/؟A�/��K��������

قاتــل العمــد وال حيجــب، وقاتــل اخلطــأ يــرث مــن املــال وال حيجــب وال يـرث 
  ، وهذا يرد يف املواريث.)5(الدية يف

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�Kx�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�Kx�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�Kx�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�Kx�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�Kx�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�Kx�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�Kx�^_3/�א<�$�M��u)א���Hو�K��������
�m�m�m�m��O��N��M��L���K��J��O��N��M��L���K��J��O��N��M��L���K��J��O��N��M��L���K��J)6(والكفــــــارة يف قتــــــل اخلطــــــأ واجبــــــة

PPPPllll)7(وال خــــالف فيــــه)،)وال جتــــب الكفــــارة يف قتــــل عمــــد خالفــــاً )8 ،
 )10(( )11(�m�m�m�mO��N��M��L���K��JO��N��M��L���K��JO��N��M��L���K��JO��N��M��L���K��J����llll ، لقوله تعاىل:)9(للشافعي

                                                 
 ).597افي: ()، الك239)، الرسالة: (2/209)، التفريع: (2/866انظر: الموطأ: ( )1(
بن عوف بن كعب بن أبي بك�ر ب�ن ك�>ب الك>ب�ي، أب�و س�عيد، ص�حابي مع�روف ك�ان  الضحاك بن سفيان: )2(

 ).279على الصدقات (تقريب التھذيب:  �من عمال النبي 
 �بكس�ر المعجم�ة بع�دھا موح�دة وبع�د ا+ل�ف أخ�رى قت�ل ف�ي عھ�د  –بوزن أحمد الض�بابي  أشيم الضبابي: )3(

 ). 1/67مييز الصحابة: (اbصابة في ت
)، وأب��و داود ف��ي الف��رائض، ب��اب: ف��ي الم��رأة ت��رث م��ن دي��ة زوجھ��ا: 2/866أخرج��ه مال��ك ف��ي الموط��أ: ( )4(

)، والترمذي في الفرائض، باب: م�ا ج�اء 2/883)، وابن ماجة في الديات، باب: الميراث من الدية: (2/117(
 ديث حسن صحيح.) وقال: ھذا ح4/371في ميراث المرأة من دية زوجھا: (

  ).597)، الكافي: (329)، الرسالة: (2/218)، التفريع: (2/867انظر الموطأ: ( )5(
  ).595)، الكافي: (240)، الرسالة: (2/218انظر: التفريع: ( )6(
  .92سورة النساء، اUية:  )7(
  ).7/57ر: )، نسل ا+وطا8/487مع الھداية في تخريج أحاديث البداية: ( -انظر: بداية المجتھد )8(
  ).168)، اbقناع: (254انظر: مختصر المزني: ( )9(
  .93سورة النساء، اUية:  )10(
  ما بين القوسين: سقط من (م). )11(



58 

 أن العمد خبالفه، وألنه معىن موجب للفعل فلم جيب على قاتلـه كفـارة   فدل
كالزنا مع اإلحصان، وألن الكفارة لتغطية الـذنب واملـأمث، وقتـل املـؤمن عمـدا 

  من أن يكفره. أعظم
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x
������������Kط�א�(�M��u$�>3/�א�4�
����Kxط�א�(�M��u$�>3/�א�4�
����Kxط�א�(�M��u$�>3/�א�4�
����Kxط�א�(�M��u$�>3/�א�4�
����Kxط�א�(�M��u$�>3/�א�4�
����Kxط�א�(�M��u$�>3/�א�4�
����Kxط�א�(�M��u$�>3/�א�4�
����Kxط�א�(�M��u$�>3/�א�4�

ألنـــه مـــال مقـــوم فلـــم جتـــب  )2(خالفـــاً للشـــافعي )1(وال كفـــارة يف قتـــل عبـــد
  كفارة كالبهائم. بإتالفه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����Kx7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����Kx7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����Kx7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����Kx7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����Kx7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����Kx7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����Kx7(�)3/�א�<�$�M��u)ط�א�����K��������

ــــل كــــافر خالفــــاً ملــــن أوجبهــــا ــــه تعــــاىل:)3(ال كفــــارة يف قت �m�m�m�m���K��J���K��J���K��J���K��J ؛ لقول
�O��N��M��L�O��N��M��L�O��N��M��L�O��N��M��Lllll)4( ل علــى أن الكــافر خبالفــه، وألن الكفــارة فــد

يف قتل املؤمن حلرمته وحترمي دمه وذلك غري موجود يف الكافر، وألا مل جتـب 
يف قتـل العمـد وهـو مـؤمن فكانـت بـأن ال جتـب يف قتـل الكـافر أوىل، واعتبــاراً 

  باحلريب والوثين واملرتد.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�K�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�K�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�K�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�K�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�K�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�K�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�K�FH��/3<������Z&7د�(�/6�C9��M��u)א���Hو�$�Kx�>&'&x�>&'&x�>&'&x�>&'&x�>&'&x�>&'&x�>&'&x�>&'&��������

 خالفاً ملـن قـال كفـارة )5(وإذا قتل مجاعة رجالً مؤمنا فعلى كل واحد كفارة

فعم االشرتاك واالنفراد ) 7(�m�m�m�mM��L���K��JM��L���K��JM��L���K��JM��L���K��Jllll ، لقوله تعاىل:)6(واحدة
  وألنه قاتل خطأ فأشبه املنفرد.

  

                                                 
  ).595)، الكافي: (2/218انظر: التفريع: ( )1(
  ).2/218)، المھذب: (168)، اbقناع: (254انظر: مختصر المزني: ( )2(
  ).8/93المغني: أوجبھا أكثر أھل العلم (انظر  )3(
  .92سورة النساء، اUية:  )4(
  ).595)، الكافي: (2/218انظر التفريع: ( )5(
حك��اه أب��و الخط��اب ع��ن أحم��د وھ��و ق��ول أب��ي ث��ور وحك��ي ع��ن ا+وزاع��ي، وحك��اه أب��و عل��ى الطب��ري ع��ن  )6(

  ).8/95الشافعي، وأنكره سائر أصحابه (المغني: 
  .92سورة النساء، اUية:  )7(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xM��u)א������&�$�KxM��u)א������&�$�KxM��u)א������&�$�KxM��u)א������&�$�KxM��u)א������&�$�KxM��u)א������&�$�KxM��u)א������&�$�KxM��u)א������&�$�K��������
ن تكــون والكفــارة: إعتــاق رقبــة، وصــيام، وال إطعــام فيهــا وشــرط اإلعتــاق أ

نا ذلك يف األميـان ، وقد بي )2(من عقود العتق )1(رقبة ليس فيها شرك وال عقد
  والظهار، وكذلك يف الصوم.

    

                                                 
  فو.في (م): ع )1(
  ).595)، الكافي: (240)، الرسالة: (2/218انظر التفريع: ( )2(
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e>Pא��Aد�$�W�.e>Pא��Aد�$�W�.e>Pא��Aد�$�W�.e>Pא��Aد�$�W�.e>Pא��Aد�$�W�.e>Pא��Aد�$�W�.e>Pא��Aد�$�W�.e>Pא��Aد�$�W�.��������

حكــم بــذلك يف  �ألن النــيب  )2(عبــد أو أمــة )1(ويف جنــني املــرأة احلــرة غــرة
ائة درهـم  إذا قتل يف بطن أمه، تكون قيمتها مخسـون دينـاراً أو سـتم )3(اجلنني

ليكون بقدر عشر دية أمه كمـا يعتـرب جنـني األمـة بعشـر قيمتهـا، وال خـالف 
، ألن عنــده )5(مخــس مائــة درهــم )4(يف ذلــك إال أن أبــا حنيفــة يقــول: قيمتهــا

عــــــن قــــــوم أــــــم قــــــالوا: ال شــــــيء يف  ياألم مخســــــة آالف، وحكــــــ ديــــــة أن 
يف حــديث أيب قضــى فيــه بغــرة، و  �، وهــذا غلــط ملــا روينــاه مــن أنــه )6(اجلنـني

قضــى  �هريــرة يف املــرأتني ملــا ضــربت إحــدامها األخــرى مبســطح فقتلتهــا أنــه 
بالدية على عصبة القاتلة وقضى يف اجلنـني بغـرة فقـال املقتضـى أرأيـت مـن ال 
شرب وال أكـل وال صـاح وال أسـتهل ألـيس مثـل ذلـك يبطـل فقـال رسـول اهللا 

  .)8(وقضى فيه بغرة )7(: "اسجع كسجع اجلاهلية�
#(#(#(#(#(#(#(#(z�/z�/z�/z�/z�/z�/z�/z�/11xe>Pא��Aد��Lو�א�Kxe>Pא��Aد��Lو�א�Kxe>Pא��Aد��Lو�א�Kxe>Pא��Aد��Lو�א�Kxe>Pא��Aد��Lو�א�Kxe>Pא��Aد��Lو�א�Kxe>Pא��Aد��Lو�א�Kxe>Pא��Aد��Lو�א�K��������

الليـــث بـــن  يوديـــة اجلنـــني موروثـــة علـــى حســـب املواريـــث، خالفـــاً ملـــا حيكـــ
إن كان قاله: أا لألم وحدها؛ ألا دية نفس آدمي مقتولة فكانت  )9(سعد

  .)10(جلميع ورثتها، أصله إذا انفصل حيا
                                                 

  ).239غرة عبد: يعني العبد نفسه فعبر عنه بالغرة والغرة البياض (غرر المقالة  )1(
  ).605)، الكافي: (239)، الرسالة: (2/218)، التفريع: (4/481انظر: المدونة: ( )2(
  ).3/1309)، ومسلم في القسامة، باب: دية الجنين: (8/46المرأة: (أخرجه البخاري في الديات، باب: جنين  )3(
  في (م): يكون قيمته. )4(
  ).3/170مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري244-243انظر: مختصر الطحاوي: ( )5(
  ).7/811بل قول عامة أھل العلن أن فيه الدية كاملة قاله ابن المنذر (انظر: المغني:  )6(
  ريج الحديث قريباً.سبق تخ )7(
  ).605)، الكافي: (239)، الرسالة: (4/482انظر المدونة: ( )8(
)، والليث بن سعد بن عبد الرحمن عالم ال�ديار المص�رية أب�و الح�ارث الفھم�ي م�ولى 7/805انظر:المغني: ( )9(

ة واب�ن خالد بن ثابت بن ظع�ن س�مع عط�اء ون�افع اب�ن ش�ھاب الزھ�ري وروى عن�ه خل�ق كثي�ر م�نھم اب�ن لھيع�
  ).8/136، سير أع>م النب>ء: 1/285ھـ) (شذرات الذھب: 175وھب ويحيى بن يحيى الليثي (ت

  سقط ھذا الفصل كام>ً: من (م). )10(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x7!א���
���Z&��&Sא�e>H�$�M7�א���Hو�Kx7!א���
���Z&��&Sא�e>H�$�M7�א���Hو�Kx7!א���
���Z&��&Sא�e>H�$�M7�א���Hو�Kx7!א���
���Z&��&Sא�e>H�$�M7�א���Hو�Kx7!א���
���Z&��&Sא�e>H�$�M7�א���Hو�Kx7!א���
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���Z&��&Sא�e>H�$�M7�א���Hو�K��������
؛ ألنه حر مـن )2(مثل ما يف جنني احلرة )1(ن سيدها احلرويف جنني األمة م

رة، ويف جنني األمة من غري سيدها عشر قيمتها كما احلخلق كجنني ) 3(حني
  يف جنني احلرة عشر ديتها.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x��.�3)א��e>H��Aد�$�Kx��.�3)א��e>H��Aد�$�Kx��.�3)א��e>H��Aد�$�Kx��.�3)א��e>H��Aد�$�Kx��.�3)א��e>H��Aد�$�Kx��.�3)א��e>H��Aد�$�Kx��.�3)א��e>H��Aد�$�Kx��.�3)א��e>H��Aد�$�K��������
، ألن )4(ويف جنـــني الكتابيـــة مـــن املســـلم مثـــل مـــا يف جنـــني احلـــرة املســـلمة

  عشر دية أبيه على ما بيناه. )5(الدين فكان فيه نصفحكم أبيه يف  حكمه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44��Aد�$�K��Aد�$�K��Aد�$�K��Aد�$�K��Aد�$�K��Aد�$�K��Aد�$�K��Aد�$�KHHHHHHHHx7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>x7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>x7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>x7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>x7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>x7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>x7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>x7(�)א���JHزو�Z&���.�3)א��e>��������

 ا، كـذلك اوسـية اعتبـاراويف جنني الكتابيـة مـن زوجهـا الكـافر عشـر ديتهـ

  .)6(ديامبسائر 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�Kx�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�Kx�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�Kx�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�Kx�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�Kx�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�Kx�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�Kx�ًy��n�e>Pא�/J3ذא�א�G�K��������

العاقلـــة؛ ألن حياتـــه قـــد  إذا اســتهل صـــارخاً ففيـــه الديـــة بكاملهـــا، وحتملهـــا
ومـن قتـل ، )7(ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمداً ففيـه القـود بالقسـامة

ففيهمـــا غرتـــان، ولـــو ماتـــت األم مث خـــرج اجلنـــني بعـــد موـــا ميتـــا فـــال  جنينــني
، وألن تلفـه قبـل االنفصـال  )9(خالفاً للشافعي يف إجيابه الغرة فيـه )8(شيء فيه

  ن تابعاً ال حكم له.كتلف بعض من أبعاضها فيكو 
  

                                                 
  الحر: سقطت من (ق). )1(
  ).605)، الكافي: (240)، الرسالة: (2/219)، التفريع: (4/482انظر: المدونة: ( )2(
  في (م): خير وفي (ق) حر. )3(
  نظر المراجع التي سبق ذكرھا.ا )4(
  نصف: سقطت  )5(
  ).605)، الكافي: (2/219)، التفريع: (4/483انظر: المدونة: ( )6(
  في (ق) : بالقسيمة وھو غلط. )7(
  ).605)، الكافي: (2/219)، التفريع: (4/481انظر: المدونة: ( )8(
  ).166)، اbقناع: (250-249ختصر المزني: ()، م6/108انظر: ا+م: ( )9(
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؛ ألنـــه )1(وإذا طرحــت األمـــة جنينهــا فاســـتهل صــارخاً مث مـــات ففيــه قيمتـــه

، ففيه عشـر قيمـة أمـة اعتبـاراً )2(عبد كالكبري، وإن مل يستهل صارخاً مث مات
  جبنني احلرة أنه يكون معترباً بأمه.

  
  
  
  
    

                                                 
  ).605)، الكافي: (2/219)، التفريع: (482انظر: المدونة: ( )1(
  ثم مات: سقطت من (م). )2(
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Mא�7د�$�W�.Mא�7د�$�W�.Mא�7د�$�W�.Mא�7د�$�W�.Mא�7د�$�W�.Mא�7د�$�W�.Mא�7د�$�W�.Mא�7د�$�W�.��������

مـــن غـــري اعتبـــار مبوتـــه قبـــل التوبـــة أو  )2(بـــنفس الـــردة )1(حيـــبط عمـــل املرتـــد
بعــدها، وفائــدة ذلــك أنــه إذا عــاد إىل اإلســالم مل يلزمــه قضــاء الصــلوات الــيت 
تركهــــا يف ردتــــه وكــــان عليــــه اســــتئناف احلــــج ويكــــون حكمــــه حكــــم الكــــافر 

  .)3(األصلي إذا أسلم
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K$�MF#א��Z&�h7���&د��/����ط��$�K��������x?د��x?د��x?د��x?د��x?د��x?د��x?د��x?د����������

؛ )5(مـــا تـــرك مـــن الصـــالة يف ردتـــه خالفـــاً للشـــافعي )4(قضـــاءفأمـــا ســـقوط 
 )�m�m�m�m|��{��z��y���x��w����v��u���t��s|��{��z��y���x��w����v��u���t��s|��{��z��y���x��w����v��u���t��s|��{��z��y���x��w����v��u���t��sllll)6 تعاىل: فلقوله

صالة مرتوكة يف حال كفره كالكافر األصلي، أما اسـتئناف احلـج  فعم، وألا
��©���m�m�m�m�ª فلقولـه تعـاىل: )7(خالفاً للشـافعي �̈�����§�ª��©�� �̈�����§�ª��©�� �̈�����§�ª��©�� �̈�����§llll)8(  فـأخرب أن

حنـــبط  لزمـــه إعـــادة احلـــج، وألنـــه أســـلم عـــن كفـــر ارتـــداد حيـــبط العمـــل فـــإذا اال
  .)9(فلزمه احلج، وألنه أسلم كالكافر األصلي إذا أسلم

  
  

                                                 
ف�ي اللغ�ة رج�ح الش�يء، وف�ي ا'ص�ط>ح: ال�ردة كف�ر بع�د إس�>م تق�رر (انظ�ر معج�م مق�اييس اللغ�ة:  الردة: )1(

  .).490)، الرصاع على ابن عرفة: 2/386
  في (م): ارتداده. )2(
  ).3/237)، المقدمات: (584)، الكافي: (240)، الرسالة: (2/231ريع: (انظر: التف )3(
  قضاء: سقطت من (م). )4(
  ).2/223انظر: المھذب: ( )5(
  .38سورة ا+نفال، اUية:  )6(
  ).2/223انظر: المھذب: ( )7(
  .65سورة الزمر، اUية:  )8(
  إذا أسلم: سقطت من (ق). )9(
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 إذا اجتمــع املرتــدون ونصــبوا رايــة احلــرب وقــاتلوا املســلمني وأتلفــوا أمــواالً مث

؛ ألن أبــا )2(ألحــد قــويل الشــافعيخالفــاً  )1(تــابوا مل يؤخــذوا بشــيء مــن ذلــك
الـــردة، وألـــا فئـــة  )3(الصـــديق والصـــحابة مل يضـــمنوا مـــن رجـــع مـــن أهـــل بكـــر

  تلفت على وجه التدين، فلم يلزمها ضمان كأهل احلرب.أممتنعة 
يســتتاب املرتــد ثــالث فــإن تــاب قبلــت توبتــه وإن أىب قتــل وكــان مالــه فيئــا 

أهـل الـدين الـذي ارتـد إليـه، وسـواء  وال يرثه ورثتـه املسـلمون وال )4(للمسلمني
  ..ما ملك قبل ردته أو ما كسبه حال ردته

أنه بلغه  -� -عن عمر بن اخلطاب  يوإمنا قلنا: يستتاب ثالث ملا رو  
ذلـــك وقـــال: هـــال حبســـتموه ) 5(رجـــًال ارتـــد فقتـــل قبـــل أن يســـتتاب فـــأنكر أن

 أرض  هم مل أمـر وملثالثا وأطعمتموه كل يوم رغيفاً فإن تاب وإال قتلتموه، الل
، وال خمالف له، وألنه جيوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا روجع )6(إذ بلغين

 اإلســـالم زال عنــــه، وألن مـــن قبلـــت توبتــــه عرضـــت عليـــه كســــائر  )7(رنـــاهوذك
  الكفار.

؛ لقولـــه )8(عنـــه أــا ال تقبـــل يوإمنــا قلنـــا: إن توبتــه تقبـــل، خالفــاً ملـــن حكــ
��mmmm�a تعـــاىل: �̀�_��~����}��|�a�� �̀�_��~����}��|�a�� �̀�_��~����}��|�a�� �̀�_��~����}��|����llll)9(:وقولـــه ،mmmm��u���t��s��u���t��s��u���t��s��u���t��s

��|��{��z��y���x��w����v��|��{��z��y���x��w����v��|��{��z��y���x��w����v��|��{��z��y���x��w����vllll)10(أمرت أن أقاتل الناس � ، وقوله" :
                                                 

  ).3/221)، المقدمات: (582)، الكافي: (241-240الة: ()، الرس2/232انظر: التفريع: ( )1(
  ).174اع: ()، اbقن267-259انظر: مختصر المزني: ( )2(
  أھل: سقطت (م). )3(
  في (م) و(ر): جماعة المسلمين. )4(
  في (ق): فما أنكر. )5(
  ).8/207أخرجه البيھقي: ( )6(
  وذكرناه: سقطت من (م). )7(
  ).8/126(المغني: ( ھو أحد قولي اbمام أحمد )8(
  .25سورة الشورى، اUية:  )9(
  .38سورة ا+نفال، اUية:  )10(
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، )1(حـــىت يقولـــوا: ال إلـــه إال اهللا، فـــإذا قالوهـــا عصـــموا مـــين دمـــاءهم وأمـــواهلم"
وألـا توبــة عــن كفـر يظهــر كالكــافر األصـلي، وإمنــا قلنــا: إنـه إذا مل يتــب قتــل 

  .)3(، وال خالف يف ذلك)2(": "من بدل دينه فاقتلوه�لقوله 
، لعمـوم اخلـرب ألن كـل مـن )4(وإمنا قلنا: إن املرتدة تقتل خالفـاً أليب حنيفـة

يقتــل بــالردة كالرجــل، وألنــه ســبب يقتــل بــه  )5(جــاز أن يقتــل بالقتــل جــاز أن
 ءل، وإمنـا قلنـا: إنـه ال يـورث وأن مالـه يفتـالرجل فجاز أن تقتـل بـه املـرأة كالق

: "ال يـرث املسـلم الكـافر وال الكـافر �، لقولـه ) 6(نه يورثخالفاً ملن قال: إ
، وألنه ممن ال يرث حبال فلـم يـورث كالعبـد، وألنـه مـات كـافرا فلـم )7(املسلم"

يرثه مسلم كالكافر األصلي، وإمنا مل نفصل ما بـني مـا ملكـه قبـل ردتـه أو يف 
مـا كسـبه  حلها أليب حنيفة يف قوله: أن يورث عنه ما كـان لـه قبـل الـردة دون

  ، ألن اخلرب عام، وألنه مال مات عنه فأشبه ما كسبه حال ردته.)8(فيها
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: وهــو الــذي يســر الكفــر ويظهــر اإلســالم خالفــاً )9(ال تقبــل توبــة الزنــديق
؛ ألنه مل يكن له ظـاهر يرجـع )11(، ألنا ال نصل إىل العلم بتوبته)10(للشافعي

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  ).4/21أخرجه البخاري في الجھاد، باب: ' يعذب عذاب هللا: ( )2(
  ).12/170)، فتح الباري: (8/13)، شرح مسلم للنووي: (8/126)، المغني: (153انظر: اbجماع: ( )3(
  ).4/194مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري259ر: مختصر الطحاوي: (انظ )4(
  في (م): قتل. )5(
المغن�ي:  –رض�ي هللا عنھم�ا  –قاله ا+وزاعي وھو أحد قولي اbمام أحمد وروى عن أبي بكر وابن مسعود  )6(

)6/300.(  
)، ومس���لم ف���ي 8/11المس���لم: (أخرج���ه البخ���اري ف���ي الف���رائض، ب���اب: ' ي���رث المس���لم الك���افر و' الك���افر  )7(

  ).3/1233الفرائض: (
  ).4/150مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 260انظر: مختصر الطحاوي: ( )8(
  ).585)، الكافي: (240)، الرسالة: (2/231انظر: التفريع: ( )9(
  ).259)، مختصر المزني: (6/165انظر: ا+م: ( )10(
  في (م): بثبوته. )11(
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نه على تركه لـه، وألن التوبـة مـن املعصـية املسـترت ـا ال تسـقط عنه فيستدل م
  الواجب فيها كالزنا والسرقة. )1(احلد

خالفـاً  )2(يتعرض له ملوإذا انتقل الكافر من ملة إىل ملة أخرى من الكفر 
؛ ألن الــدين الــذي انتقــل إليــه ممــا )3(للشــافعي يف قولــه: إنــه يقتــل إذا مل يســلم

از أن يقــر عليــه االنتقــال كمــا لــو كــان ابتــداء، وألنــه لــو  جيــوز اإلقــرار عليــه فجــ
مل يتعـــرض بـــه؛ ألنـــه انتقـــال مـــن كفـــر إىل   )5(فصـــار نســـطوريا )4(يعقوبيـــا كـــان

  كفر فكذلك إذا انتقل من النصرانية إىل اليهودية.

  
  
  
  
    

                                                 
  ت من (ق).الحد: سقط )1(
  ).586)، الكافي: (2/231انظر: التفريع: ( )2(
  ).174)، اbقناع: (157-6/156انظر: ا+م: ( )3(
أي ينتم�ي إل�ى اليعاقب�ة، وھ�و فرق�ة م�ن النص�ارى أبن�اء يعق�وب ب�ن ع�الي الراذع�ي يقول�ون باتح�اد  يعقوبياً: )4(

  ).1/541نحل: ال>ھوت والناسوت، ويعرفون بأصحاب الطبيعة الموحدة (الملل وال
أص��حاب نس��طور الحك��يم، ظھ��ر ف��ي زم��ن الم��أمون، يق��ول: إن هللا تع��الى واح��د ذو أق��انيم ث��>ث:  نس..طورياً: )5(

  ).1/535الوجود والعلم والحياة (الملل والنحل: 
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�m�m�m�m��M��L��M��L��M��L��M��L ؛ لقوله تعاىل:)1(والسحر له حقيقة خالفاً ملن نفاه
�P��O��N�P��O��N�P��O��N�P��O��N��������QQQQllll)2(  فجعلهم كفرة، فثبت أن لـه حقيقـة فـإذا

خالفـــاً  )3(فعــل الســحر بنفســه لــن يســتتب فــإن قــال قــد تبــت مل تقبــل توبتــه
، وألن علمــه بــه )5(بــه فــال تقبــل التوبــة منــه كالزنــديق رتتســألنــه م )4(للشــافعي

أي  )��m�m�m�md��c��b��a��`d��c��b��a��`d��c��b��a��`d��c��b��a��`llll�)6تعــاىل: وفعلــه لــه كفــر عنــدنا بــدليل قولــه
 )7(ألن اآلالم الواصــلة إىل احليــوان الــيت تضــر ــم وتقــتلهمال تــتعلم الســحر، و 

من فعل اهللا تعـاىل وهـو املنفـرد بالقـدرة عليهـا واعتقـاد اإلنسـان أن ذلـك فعلـه 
  .وأنه قادر عليه كفر

دفع شيئاً إىل من عمل له السحر فال يقتل؛ ألنه ليس بساحر  )8(ا وأما إذ
قتــل الــدافع لــه إنســاناً فــال ي الفعــل وهــو كمــن دفــع مــاال إىل رجــل ليقتــل ــذا

  بذلك. يكون قاتالً  للمال وال

 
 

                                                 
ذھ��ب بع��ض أص��حاب الش��افعي إل��ى أن��ه ' حقيق��ة ل��ه، وق��ال أص��حاب أب��ي حنيف��ة: إن ك��ان يص��ل إل��ى ب��دن  )1(

نحوه جاز أن يحص�ل من�ه ذل�ك، فأم�ا أن يحص�ل الم�رض والم�وت م�ن غي�ر أن يص�ل إل�ى المسحور كدخان و
  ).8/150، المغني: 2/224) والمھذب: 4/408بدنه شيء ف> يجوز (انظر فتح القدير: (

  .102سورة البقرة، اUية:  )2(
  ).585)، الكافي: (240)، الرسالة: (2/232انظر: التفريع: ( )3(
  ).260: (انظر: مختصر المزني )4(
  في (م): كالزندقة. )5(
  .102سورة البقرة، اUية:  )6(
  في (م): تقيلھم. )7(
  في (م): من. )8(
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؛ ألن )2(خالفاً أليب حنيفة )1(عليه ىواملقتول من الفئة الباغية يغسل ويصل
 بعـون فيمـا اسـتهلكوا مـن مـال بغيه ال خيرجه عـن أحكـام امللـة كالعـدل، وال يت

دم إذا كــــان القتــــال علــــى تأويــــل ديــــن، إلمجــــاع الصــــحابة علــــى ذلــــك يف  وال
ومهــا مــن وقــائع اإلســالم، وألمــا فئــة امتنعــت  )4(يــوم اجلمــل وصــفني )3(قتــال

ـــــم يلزمهـــــا ضـــــمان كأهـــــل احلـــــرب إذا أتلفـــــوا مـــــاال علـــــى  وأتلفـــــت بتأويـــــل فل
  املسلمني.

  
  
  
  

    

                                                 
  ).2/267انظر: التفريع: ( )1(
  ).258انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  في (م): قتل. )3(
  ).15/287،332)، ومصنف ابن أبي شيبة: (8/179ي: (للبيھق –انظر السنن الكبرى  )4(
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بيل الشـــاهر للســـالح الطالـــب احملـــارب هـــو: القـــاطع للطريـــق املخيـــف للســـ
وإال قاتــل عليــه كــان يف املصــر أو خــارج املصــر، فهــذا إذا  يللمــال، فــإن أعطــ

ظهــر عليــه قبــل توبتــه أقــيم عليــه حــد احلرابــة: وهــو القتــل أو الصــلب أو قطــع 
اليــــد والرجــــل مــــن خــــالف أو النفــــي أو احلــــبس، وذلــــك موكــــول إىل اجتهــــاد 

 يزجـــره، فـــإن كـــان ذا قـــوة وبطـــش ورأاحلـــاكم علـــى مـــا يـــراه كافيـــاً يف ردعـــه و 
القتـل (وإن كـان ذا قـوة  هإليـه ويتحيـز إىل جهتـه: فهـذا حـد )1(وتدبري وجيتمـع

 ة: قطع من خالف، وإن كان الذي ليس فيه ذلك وإمنا فعلـه مـر طوبطش فق
 )2(فيحبس بغري بلـده) ىولعله أن يتوب فهذا يضرب على ما يراه اإلمام وينف

مل يكن قتـل، وإذا جـاء تائبـاً قبـل وإن  ز قتل احملاربته، وجيو بو إىل أن تظهر ت
مـن قتـل وقطـع  )3(القدرة عليه سقط عنه حد احلرابة وأخذ حبقوق النـاس قبلـه

  وأخذ مال.
ويقتل يف احلرابة املسلم بالكافر واحلر بالعبد، وال جيوز فيه لويل الدم عفـو، 

إن قتـــل وحكـــم اللـــص حكـــم احملـــارب، وللرجـــل أن ميـــانع عـــن نفســـه ومالـــه فـــ
  .)4(فشهيد، وإن آل إىل قتل اللص فهدر ال شيء فيه

  

  
                                                 

  (ق): يجمع.في  )1(
  ما بين القوسين سقط من (م). )2(
  قبله: سقطت من (ق). )3(
)، الكافي: 241-240)، الرسالة: (2/232)، التفريع: (4/428في جملة أحكام الحرابة ھذه انظر: المدونة: ( )4(

  )3/227)، المقدمات: ( 582-584(
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ــ ، وأنــه موكــول إىل اجتهــاد اإلمــام، ريقــد بينــا أن حكــم احملــارب علــى التخي

فــال يقتــل مــن مل يقتــل وال  )1(ي علــى الرتتيــبهــوقــال أبــو حنيفــة والشــافعي: 
يصــلب،  ملتــل فقــط ومل يقطــع و  يأخــذ مــاالً قيصــلب وال يقطــع فــإن قتــل ومل

ومل يقتل قطع، وإن قتـل وأخـذ مـال قـال أبـو حنيفـة: اإلمـام  )2(وإن أخذ ماالً 
القطــع والقتــل وإن شــاء مجــع القطــع والصــلب مث قتــل بعــد خمــري إن شــاء مجــع 

، وقـال الشـافعي: يقـتلهم خنقـاً )3(بني القتل والصلبالصلب، وإن شاء مجع 
 :ه أن يقتلـــه، وإن مل يكـــن قتـــل قولـــه تعـــاىل، فـــدليلنا علـــى أن لـــ)4(ويصـــلبهم

mmmm��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k
x��w��vx��w��vx��w��vx��w��vllll)5(  بـني اآلية، ومل  يشرتط أن يكونـوا قتلـوا، وألنـه خـّري 

قال: "مـن أشـهر سـيفه  �أنه  يهذه احلدود فدل على سقوط الرتتيب، ورو 
لقـدرة عليـه يسـقط " وإمنا قلنـا: إذا جـاء تائبـاً قبـل ا)7( دمه )6(مث وضعه وجب

��������mmmmw��v��u���t��s��r��q��pw��v��u���t��s��r��q��pw��v��u���t��s��r��q��pw��v��u���t��s��r��q��pxxxx حــــد احلرابــــة لقولــــه تعــــاىل: هعنــــ
}��|��{��z���y}��|��{��z���y}��|��{��z���y}��|��{��z���yllll)8(  فـــأخرب بـــأن التوبـــة قبـــل القـــدرة تســـقط

  القتل وغريه. هحد احلرابة؛ ألنه استثناه ممن أخرب بأن جزاء
وإمنــــا قلنــــا: إن حقــــوق النــــاس قبلــــه ال تســــقط؛ ألن التوبــــة ال تــــأثري هلــــا يف 

ميني، أال ترى أن من غصب رجال شيئاً وأتلفـه مث تـاب فـإن بدلـه حقوق اآلد

                                                 
  ).265)، مختصر المزني: (275انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  م): المال.في ( )2(
  ).3/212مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري276انظر مختصر الطحاوي: () 3(
  )، وفي (ر): يقتاھم جميعا.173)، اbقناع: (265)، مختصر المزني: (152-6/151انظر: ا+م: ( )4(
  .33سورة المائدة، اUية:  )5(
  في (م): فقد وجب. )6(
)، والح��اكم: 7/108تح��ريم ال��دم، ب��اب: م��ن ش��ھر س��يفه ث��م وض��عه: ( بلف��ظ قري��ب من��ه أخرج��ه النس��ائي ف��ي )7(

  )، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذھبي.2/152(
  .33سورة المائدة، اUية:  )8(
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وغـريه، وألن التوبـة مـن هـذه األشـياء إذا ) 1(كذلك القتل واجلراح واجب عليه
املتعلقــــة ــــا فكــــذلك إذا  )2(احلرابــــة ال تســــقط حقــــوق النــــاس انفــــردت عــــن

  انضمت إليها.
ن ذلــك لــيس بقتــل وإمنــا قلنــا: يقتــل فيهــا املســلم بالكــافر واحلــر بالعبــد؛ أل

فيـه تكـافؤ الـدماء وإمنـا هـو حلـق اهللا ولـذلك قلنـا: إنـه  ىفيمتنع ويراعـ قصاص
الــدم ألن قتلــه لــيس ألجــل البــدل عــن قتــل وليــه يــدل عليــه إذا  ال عفــو لــويل

ســــقط عنــــه القتــــل حلــــق اهللا، وصــــار حينئــــذ قتــــل قصــــاص فثبــــت للــــويل حــــق 
  ..العفو

نـه طالـب للمـال آخـذ للنفـوس ن حكم اللص حكم احملـارب ألإوإمنا قلنا: 
غلبة فكان نوعاً من احملاربة، وإمنا قلنا: إن لإلنسان دفعه عن ماله ومنعه وأنه 

، فلـــوال أن )3(: "مـــن قتـــل دون مالـــه فهـــو شـــهيد"�ال شـــيء يف قتلـــه لقولـــه 
أن امـــرأة خرجــــت حتتطــــب  يحبــــق وإال مل يكـــن شــــهيداً بالقتــــل، ورو  )4(قتلـــه

فرمتــه حبجــر فقتلتــه فوقــع ذلــك إىل عمــر بــن  فتبعهــا رجــل فراودهــا عــن نفســها
 -� -أبـــداً فأهـــدر عمـــر  ىفقـــال: قتيـــل اهللا واهللا ال يــود -� -اخلطــاب 

طلباً لقتله أو ماله فاملقصـود مضـطر  )7(؛ وألنه إذا قصد غريه ظلماً )6(دمه )5(
  إىل دفعه عن نفسه فكان اللص معاوناً فوجب أن يهدر دمه.

  
  

                                                 
  في (ق): والجروح. )1(
  في (م): اUدميين. )2(
لم في ا+يم�ان، ب�اب: ال�دليل عل�ى أن )، ومس3/108أخرجه البخاري في المظالم، باب: من قاتل دون ماله: ( )3(

  ).1/125من قصد أخذ مال غيره: (
  في (م): قتاله. )4(
  رضي هللا عنه: سقطت من (م). )5(
  ).8/337)، البيھقي: (9/435أخرجه عبد الرزاق: ( )6(
  ظلماً: سقطت من (ق). )7(
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8.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�.��W$�د)=�א�#��Z&�/vא�v�J�8v�J�8v�J�8v�J�8v�J�8v�J�8v�J�8v�J���������

أو غـريه مـن البهـائم علـى اإلنسـان وخافـه علـى نفسـه  )1(وإذا صـال الفحـل
خالفــاً  )3(إىل قتلــه فــال ضــمان عليــه )2(فلــه دفعــه عــن نفســه: فــإن أدى ذلــك

ــــه قتلــــه بــــدفع مبــــاح فلــــم يضــــمنه  )4(يف قولــــه: إنــــه يضــــمنه  أليب حنيفــــة ؛ ألن
مل يضــمن  ، فــإذا)5(كــاآلدمي، وألن حرمــة اآلدمــي أعظــم مــن حرمــة البهيمــة

 نـة مبـا يدعيـه، فأمـا إن لـن يف اآلدمي ففي البهيمة أوىل، وهـذا إذا قامـت لـه بي
اإلباحـــة،  عيعلـــم إال بقولـــه فإنـــه يضـــمن؛ ألنـــه مقـــر بـــإتالف مـــال غـــريه ومـــد 

  بدعواه. وسقوط الضمان فال يقبل قوله
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�Kx?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�Kx?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�Kx?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�Kx?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�Kx?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�Kx?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�Kx?X�>�N����D(�8א��4ض�(�Z&�k
Aض��m4;ع�אUXذא�G�K��������

ع املعضوض يـده مـن فـم العـاض فـذهبت أسـنانه ومن عض أصبع رجل فنز 
 )7(مـن أصـحابنا: ال ضـمان عليـه )6(فعلى اجلابذ ضمانه، وقال حيىي بن عمـر

ن العــاض مل يقصــد الــنفس إفوجــه قــول مالــك  )8(وقالــه أبــو حنيفــة والشــافعي
وإمنا قصد العض نفسه والذي يسـتحق بـإتالف ذلـك العـض غـري مـا فعـل بـه 

منا ما جىن على اآلخر كمـن قلـع عـني الرجـل فوجب أن يكون كل واحد ضا
ووجــه قــول حيــىي بــن عمــر أنــه دفعــه بــدفع فإمــا ضــامنان، فقطــع اآلخــر يــده 

  .)9(يضمن ما كان عليه أصله إذا أراد النفس ممباح فل
                                                 

  .463: ھو الذكر من الحيوان (المصباح المنير: الفحل )1(
  (م). ذلك: سقطت من )2(
  ).584)، الكافي: (2/233انظر التفريع: ( )3(
  ).5/351)، حاشية ابن عابدين: (2/270انظر: شرح فتح القدير: ( )4(
  في (م): البھائم. )5(
ابن يوسف أبو زكريا ا+ندلسي الفقيه ش�يخ المالكي�ة س�مع ب�ن س�حنون وأب�ي زكري�ا الحف�ري  يحيى بن عمر: )6(

  ).3/462)ھـ (سير أع>م النب>ء: 289وجماعة وأھل القيروان، مات: (وأخذ عنه أحمد بن خالد الحافظ 
  .)607انظر: الكافي: ( )7(
  ).6/29انظر: ا+م: ( )8(
  في (م): نفسه. )9(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22xk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�Kxk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�Kxk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�Kxk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�Kxk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�Kxk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�Kxk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�Kxk
#�A������[��^א��?�>g��I�(�K��������
 : إحــــدامها أنــــه)1(ومــــا أتــــى علــــى يــــد الطبيــــب ممــــا مل يقصــــده فيــــه روايتــــان

يضـــمنه، واألخـــرى أنـــه ال يضـــمنه، فـــإذا قلنـــا: إنـــه يضـــمن فألنـــه قاتـــل خطـــأ 
فوجــب أن يضــمن كغــري الطبيــب، وإذا قلنــا: إنــه يضــمن فألنــه يولــد عــن فعــل 

  مباح مأذون له فيه كاإلمام إذا حد إنساناً فمات.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�Kxن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�Kxن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�Kxن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�Kxن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�Kxن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�Kxن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�Kxن�:XG�?�(�[^4(�?�(�7u{ن�N�?��x���=��&�$7�.�7ًא�uO�Z&�K��������

عطـــب فيـــه إنســـان فهـــو فموضـــع لـــيس لـــه أن حيفـــره فيـــه مـــن حفـــر بئـــراً يف 
ألنه قاتل خطـأ متعـد حبفـره يف ذلـك املوضـع، ولـو كـان يف موضـع لـه  ضامن؛
يلزمه ضمان، وكذلك ممسك الكلب العقور عليه ضمان ما تلف به  حفرة مل

مال، وكـذلك صـاحب احلـائط املسـتهدم إذا أشـهد عليـه أو بلـغ  من نفس أو
ن وقوعــه إىل حيــث يعلــم ذلــك مــن حالــه، ونكــت النــاس مــ مــن اخلــوف علــى

بتبقيـــة مجيــــع هـــذه األشــــياء علـــى الوجــــه الــــذي  مجيـــع هــــذه املســـائل تعــــديهم
مـا لـيس هلـم فعلـه، فلـزمهم ضـمان مـا  يتعدى أذاه إىل الغري وفعلهم من ذلـك

  .)2(حيدث عنه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44xًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�Kxًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�Kxًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�Kxًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�Kxًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�Kxًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�Kxًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�Kxًא��JX��,א;�א�?�
:(N��&�K��������

زم أربــاب: الــزرع واحلــوائط حفظهــا وألهـل املواشــي إرســاهلا ــاراً املرعــى، ويلــ
اراً فما أفسدته فال شيء على أرباا، ألنـه مـأذون هلـم يف إرسـاهلا لضـرورا 

، فالتفريط من قبل أرباب احلوائط بإمهاهلا وترك حفظها مع علمهـم يإىل الرع
وأمـا مـا أفسـدته لـيالً فعلـى   وتفسد )3(بكون املواشي مرسلة، والبد أن تعيث

إن   :وقـال أبـو حنيفـة )4(نه، ألن عليهم حفظها ليال ومنع إرسـاهلاأرباا ضما
                                                 

  ).594انظر: الكافي: ( )1(
  ).4/505،510انظر: المدونة: ( )2(
  في (م): تعبث. )3(
  ).606)، الكافي: (ص2/282انظر: التفريع: ( )4(
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 )1(كــان صــاحبها معهــا فعليــه الضــمان، وإن مل يكــن معهــا فــال ضــمان عليــه
،  )2(يعتـــــرب الليـــــل وال النهـــــار يف الضـــــمان كـــــون صـــــاحبها معهـــــا، ومل فـــــاعترب

 تــه دخلــت حائطــا فأفســدته فرفــع ذلــك إىل النــيبودليلنــا: حــديث الــرباء أن ناق
فقضــــى أن علــــى أهــــل األمــــوال حفظهــــا ــــاراً، وعلــــى أربــــاب: املواشــــي  �

، ففرق بني الليل والنهار فسقط قول من ال يعتربها، وقد فرقنا )3(حفظها ليالً 
  بينهما مبا ذكرناه، وباهللا التوفيق.

�@�@�  
  
  
  
  
  
  
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                 
  ه: سقطت من (م).علي )1(
  انظر: فتح القدير. )2(
)، واب�ن ماج�ه ف��ي ا+حك�ام، ب��اب: 3/829أخرج�ه أب�و داود ف��ي البي�وع، باب�ا: المواش��ي تفس�د زروع الق��وم: ( )3(

) وق��ال: ھ��ذا ح��ديث ص��حيح 2/48)، وص��ححه اب��ن حب��ان والح��اكم: (2/781الحك��م فيم��ا أفس��دته المواش��ي: (
  اbسناد.
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وهــو احملصــن، وبكــر حــدا الزنــا حــدان: رجــم وجلــد، والزنــاة نوعــان: ثيــب 
وهــو الــذي لــيس مبحصــن، فــالرجم للمحصــن واجللــد للبكــر، فــإذا كــان الــزاين 

رجــم باحلجــارة حــىت املــوت وال جيلــد مــع الــرجم رجــالً كــان أو امــرأة،  حمصــناً 
وشــروط احلصــانة مثانيــة: وهــي البلــوغ، والعقــل، واإلســالم، واحلريــة، والتــزويج 

وجـــه ســـائغ غـــري حمظـــور فمـــىت وصـــحة العقـــد، والـــوطء فيـــه، وأن يكـــون علـــى 
حمصـــنا ومل يـــرجم،  )3(يكـــن الـــواطئ أو املوطـــوءة اخنـــرم بعـــض هـــذه الشـــروط مل

ولـــيس مـــن شـــرط إحصـــان الـــزاين أن يكـــون املـــزين ـــا حمصـــنة وال مـــن شـــرط 
ة املطيعــــة حتصــــن البــــالغ وإن مل بيالصــــفإحصــــان الزانيــــة أن يــــزىن ــــا حمصــــن 

إن مل حيصـــنها، وكـــذلك الكتابيـــة صـــن واطئهـــا العاقـــل، و حتحيصـــنها، وانونـــة 
  يتزوجها املسلم، واألمة يتزوجها احلر حيصناا، وإن مل حتصناما.

والصيب الذي يطيق الوطء ال حيصن البالغة خبالف الصبية املطيقة للـوطء، 
 نــون إذا زواحلــرة،  )4(ج مــن عاقلــة ووطئهــا أحصــنها، وكــذلك العبــد يتــزوجوا

، والــوطء علــى )5(ن وطء فيــه علــى الوجــه املبــاحوالنكــاح الفاســد ال حيصــن وإ
الوطء يف احلـيض أو يف اإلحـرام أو الصـوم واإلعتكـاف أو مـا كالوجه احملظور  

 أشبه ذلك ال حيصن وإن كـان العقـد صـحيحاً، ونكـاح الشـرك ال حيصـن وإن
وطء فيــه إال أن يطأهــا بعــد اإلســالم، وكــذلك بــاقي فــروع هــذا البــاب: الــيت 

                                                 
) وفي ا'ص�ط>ح: 2/3ع وطرف الشيء والحاجز بين الشيئين (معجم مقاييس اللغة: (في اللغة المن الحدود: )1(

  ).2/193ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غريه (الفواكه الدواني: 
  ).492الزنا: ھو مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبھة حلة عمداً (حدود ابن عرفة:  )2(
  أو الموطوءة: سقطت من (ق). )3(
  في (ق): يزوج. )4(
  في (ق): المبين. )5(
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مـــا وصـــفناه، وأمـــا أم الولـــد إذا زنـــت بعـــد عتقهـــا بوفـــاة تضـــمنها عقـــده علـــى 
  ترجم. سيدها مل

فــإذا اختلـــف الزوجـــان يف الــوطء فـــأقر أحـــدمها وأنكــره اآلخـــر فـــاملنكر غـــري 
حمصــن، وروى ابــن عبــد احلكــم أن املنكــر ال يكــون حمصــنا حــىت يقــرا مجيعــاً، 

القاســـــم: املقـــــر حمصـــــن واملنكـــــر غـــــري حمصـــــن، ويقـــــع اإلحصـــــان  ابـــــن وقـــــال
  .)1(إليالج؛ وإن مل ينزلبا

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xZ#]א�
O�/د���KxZ#]א�
O�/د���KxZ#]א�
O�/د���KxZ#]א�
O�/د���KxZ#]א�
O�/د���KxZ#]א�
O�/د���KxZ#]א�
O�/د���KxZ#]א�
O�/د���K��������
ــــــرجم؛ لقولــــــه تعــــــاىل: �m�m�m�m��V��U��T��S��V��U��T��S��V��U��T��S��V��U��T��S وإمنــــــا قلنــــــا: إن حــــــد احملصــــــن ال

WWWWllll)2(  فقـــال�" :) خـــذوا عنـــي فقـــد جعـــل اهللا لهـــن ســـبيًال: البكـــر
، )4(، والثيـب بالثيـب جلـد مائـة والـرجم")3()عـام بالبكر جلد مائة، وتغريب

ومـا ، )6(" فارمجها )5(امرأة هذا فإن اعرتفت علىواغدوا يا أنيس ": �وقوله 
لـــوال أن  -� -، ويف حــديث عمــر)8(والغامديـــة )7(مــاعزا �مــن رمجــه  يرو 

مجومهــــا ر (الشـــيخ والشـــيخة إذا زنيـــا فأ يقـــال: عمـــر زاد يف كتـــاب اهللا لكتبــــت
، وال )10(وفعـالً  قـوالً  -� –وعلـي  الرجم عن عمـر وعثمـان ي، ورو )9(ألبتة)

  اخلوارج من نفيه. عن ىال يتلفت إىل ما حيك، و )11(خالف فيه
                                                 

)، الك�افي: 241)، الرس�الة: (2/221)، التفري�ع: (2/819في جملة أحكام فروع ھذا الباب: انظر: الموط�أ: ( )1(
  ).3/239)، المقدمات: (571(

  .15سورة النساء: اUية:  )2(
  ما بين قوسين سقط من (ق) ومن (ر). )3(
  ).1316ب: حد الزنا: (أخرجه مسلم في الحدود با )4(
  في (م): فإن أقرت. )5(
)، ومس�لم ف�ي الح�دود، ب�اب: م�ن اعت�رف عل�ى 8/24أخرجه البخاري في الحدود، باب: ا'عتراف بالزن�ا: ( )6(

  ).3/1324نفسه بالزنا: (
)، ومس��لم ف��ي 8/23أخرج��ه البخ��اري ف��ي الح��دود، ب��اب: ھ��ل يق��ول اbم��ام للمق��ر لعل��ك لمس��ت أو غم��زت: ( )7(

  ).3/1320د، باب: رجيم الثيب في الزنا: (الحدو
  ).3/1323أخرجه مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا: ( )8(
  ).2/834الموطأ: ( )9(
  ).825-2/824الموطأ: ( )10(
  ).12/98)، فتح الباري: (8/107)، المغني: (7/209: (-للنووي –مسلم  )، شرح141انظر: اbجماع: ( )11(



77 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�Kx8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�Kx8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�Kx8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�Kx8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�Kx8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�Kx8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�Kx8H7وא��
9Pא�e.�=IPم�א
��$�K��������
أن رجلـني اختصـما  ي؛ ملـا رو )1(وإمنا قلنا: ال جيلد مع الـرجم خالفـاً لـداود

فقال أحدمها إن ابين كان عسيفا على هـذا فزنـا بامرأتـه أخـربوين  �إىل النيب 
ة وجبارية مث سألت أخربوين أن على ابين تديته مبائة شافأن على ابين الرجم فا

"أمــــا غنمــــك  �فقــــال  ،لــــد مائــــة وتغريــــب عــــام وإمنــــا الــــرجم علــــى امرأتــــهج
عامـا، وأمــر أنيسـا أن يـأيت امــرأة  همائــة وغربـ هوجاريتـك فـرد عليــك، وجلـد ابنـ

، ويف طريــق آخــر "فأغــدوا )3(رمجهــا فاعرتفــت فرمجهــافا )2(اآلخــر فــإن اعرتفــت
ففيــه دلــيالن: أحــدمها أنــه  )4(ذا فــإن اعرتفــت فارمجهــا"علــى امــرأة هــ يــا أنــيس
يرمجهــا ومل يــأمره باجللــد، وقــد علــم أنــه إمنــا أنفــذه ليقــيم احلــد ال لغــري  أمــره أن
  ذلك.

والثاين أنه فرق بينه وبينهـا فقـال: (وعلـى ابنـك جلـد مائـة واغـدوا يـا أنـيس 
ي ، ورو )5(دوـاأن اجللـد يف خـربه  امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها) فـدل  على
؛ وألنــه معــىن يوجــب القتــل )6(رجــم مــاعزاً ومل جيلــده وكــذلك الغامديــة � أنــه

  تعاىل؛ ومل يوجب اجللد مع القتل كالردة. حلق اهللا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א��4/�$�א��K��������

: "رفـــع القلـــم عـــن �وإمنـــا قلنـــا: إن العقـــل مـــن شـــروط اإلحصـــان؛ لقولـــه 
وألن احلد عقوبـة علـى معصـية وكـل ذلـك  )7(ثالث: فذكر انون حىت يفيق"

  .)8(تكليف والعقل شرط يف ثبوته، وال خالف فيه
                                                 

  ).13/197لمحلى: (انظر: ا )1(
  في (م): فإن أقرت. )2(
)، ومس�لم ف�ي الح�دود، 8/34أخرجه البخ�اري ف�ي الح�دود، ب�اب: اbم�ام ي�أمر رج�> فيض�رب الح�د غائب�ا: ( )3(

  ).3/1324باب: من اعترف على نفسه بالزنا: (
  سبق تخريج الحديث. )4(
  في (م): دونه. )5(
  سبق تخريج ھذه ا+حاديث. )6(
  ھذا الحديث.سبق تخريج  )7(
  ).7/93)، نيل ا+وطار: (12/98)، فتح الباري: (8/162مغني: ()، ال13/185انظر المحلي: ( )8(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44xن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��Kxن�#Oא,+אط�א���9غ�$�א��K��������
؛ ال يكلف بدليل أنـه )2(؛ وألن من دون البلوغ)1(وإمنا شرطنا البلوغ للخرب

  حد يف قذفه وال يلزمه قصاص بقتله. ال
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55xن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���Kxن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���Kxن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���Kxن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���Kxن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���Kxن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���Kxن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���Kxن�#Oم�$�א�Fא,+אط�א���K��������

؛ ألن اإلحصـــان حكـــم شـــرعي )3(منـــا شـــرطنا: اإلســـالم خالفـــاً للشـــافعيوإ
احلـدود يعتـرب فيهـا  )4(للفضيلة يف اإلسالم منتف مع الكفـر؛ وألن هـذه جعل

فحــد احملصــن الــرجم بفضــيلته علــى البكــر، وحــد احلــر مائــة لفضــيلته  الفضــيلة
ونقــص الكفــر مينــع أن يثبــت لــه حكــم فضــيلته، وألن مــن شــرط  علــى العبــد،

  النكاح الذي يطأ فيه أنكحة الكفار الفاسدة. إلحصان صحةا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�Kxن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�Kxن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�Kxن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�Kxن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�Kxن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�Kxن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�Kxن�#OSא�$��A7!א,+אط�א�K��������

 )5(وإمنا شرطنا: احلريـة، ألن العبـد حـده علـى النصـف مـن حـد احلـر الـرجم
أخـف  )6(ال يتنصف مجيعه عنه، وألنه ملا نقص عـن احلـر يف اجللـد الـذي هـو

  .لنقصه بالرق كان بأن يسقط عنه الرجم أوىل
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77xن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��Kxن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��Kxن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��Kxن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��Kxن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��Kxن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��Kxن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��Kxن�#Oوאج�$�א�Uא,+אط�א��K��������

؛ وألن النكــاح يقــع )7(وإمنــا شــرطنا: أن يكــون متزوجــا لإلمجــاع علــى ذلــك
¾���¿����m�m�m�m��Á��À��¿���¾��Á��À��¿���¾��Á��À��¿���¾��Á��Àاســـــــــــم اإلحصـــــــــــان لقولـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل: عليـــــــــــه
ÂÂÂÂllll)8(:قوله ، mmmmD��C��BD��C��BD��C��BD��C��Bllll)9(.  

                                                 
  وھو "رفع القلم عن ث>ثة". )1(
  في (ق): البالغ. )2(
  ).2/267)، المھذب: (168انظر: اbقناع: ( )3(
  في (م): زيادة. )4(
  في (ق): في الجلد الزاني الذي. )5(
  ھذا.في (ق):  )6(
  ).7/93)، نيل ا+وطار: (12/98)، فتح الباري: (8/162)، المغني: (13/185انظر المحلي: ( )7(
  .8سورة المائدة، اUية:  )8(
  .24سورة النساء، اUية:  )9(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88xن�#Oא��$��Y�Yn�
���������Kא,+אط��6ن�א��4
���Y�Yn$�א�O#�ن�Kxא,+אط��6ن�א��4
���Y�Yn$�א�O#�ن�Kxא,+אط��6ن�א��4
���Y�Yn$�א�O#�ن�Kxא,+אط��6ن�א��4
���Y�Yn$�א�O#�ن�Kxא,+אط��6ن�א��4
���Y�Yn$�א�O#�ن�Kxא,+אط��6ن�א��4
���Y�Yn$�א�O#�ن�Kxא,+אط��6ن�א��4
���Y�Yn$�א�O#�ن�Kxא,+אط��6ن�א��4
لنكـاح الفاسـد ال يتناولـه اسـم وإمنا شرطنا: أن يكون العقـد صـحيحاً ألن ا

اإلحصـــان؛ ألنـــه وطء غـــري مبـــاح بعقـــد فلـــم يتناولـــه اســـم اإلحصـــان كـــالوطء 
بشبهة وإمنا شرطنا: الوطء ألن العفاف ال حيصل مبجرد العقد دونه واإلمجـاع 

  .)1(ذلك على

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99xאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�KxאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�KxאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�KxאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�KxאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�KxאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�KxאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�KxאUv�H�%א,+אط��6ن�א��ط�K��������
 مــن شــرطهأحــد شــروط اإلحصــان فكــان وإمنــا شــرطنا: جــواز الــوطء ألنــه 

  اإلباحة كالعقد، وألنه وطء حمرم بالشرع كالزنا.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�Kx7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�Kx7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�Kx7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�Kx7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�Kx7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�Kx7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�Kx7ySن�א�#OG��I�
ONن��#OG�$אط�+,Bא�K��������

؛ ألنـه )2(اآلخـر خالفـاً أليب حنيفـة إحصـان وإمنا شرط يف إحصان أحـدمها
بنكاح صحيح وطئاً مباحاً فكان حمصنا به أصله إذا كانـا   ىءحر مكلف وط

  .)3(كاملني
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111א��$�Kא��$�Kא��$�Kא��$�Kא��$�Kא��$�Kא��$�Kא��$�K�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3�%א�#����א;^������9ط�e.�9ط%�و�����.�eא�#��א;^�A7u3

xl�)ن�א��#OG�$xl�)ن�א��#OG�$xl�)ن�א��#OG�$xl�)ن�א��#OG�$xl�)ن�א��#OG�$xl�)ن�א��#OG�$xl�)ن�א��#OG�$xl�)ن�א��#OG�$��������
 قنا بني الصيب املطيـق للـوطء وبـني الصـبية املطيقـة للـوطء فقلنـا: إـاا فر وإمن

نـــاقص غـــري تـــام  )4(حتصـــن الكبـــري وأنـــه ال حيصـــن الكبـــرية؛ ألن وطء الصـــيب
لـــذة   )5( يكمـــل هلــا بـــهأنـــه ال جيــب بـــه حــد وال حيلهـــا للــزوج األول وال بــدليل

كــوطء البــالغ، ولــيس كــذلك الصــبية املطيقــة للــوطء ألن كــل هــذه األحكــام 
حتصــــل للكبــــري بــــوطء املراهقــــة، وإذا كــــان كــــذلك  )6(احلاصــــلة بــــوطء البالغــــة

                                                 
  ).7/93)، نيل ا+وطار: (12/98)، فتح الباري: (8/162)، المغني: (12/185انظر: المحلي: ( )1(
  ).3/187مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري262ي: (انظر: مختصر الطحاو )2(
  في (ق): كاملتين. )3(
  الصبي: سقطت من (م). )4(
  في (ق): فيه. )5(
  في (ق): البالغ. )6(
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وقد أتـى مـا ذكرنـاه علـى شـرح الفـروع  أحصنت ومل حيصن الصيب من وطئها،
  اليت قدمناها.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212N�8Hم��
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��$�Kمممممممم���������

��xא���
�א���
�א���
�א���
�א���
�א���
�א���
�א������M�(و�
4.��Xذא�زGx��
���M�(و�
4.��Xذא�زGx��
���M�(و�
4.��Xذא�زGx��
���M�(و�
4.��Xذא�زGx��
���M�(و�
4.��Xذא�زGx��
���M�(و�
4.��Xذא�زGx��
���M�(و�
4.��Xذא�زGx��
���M�(و�
4.��Xذא�زG��������

تــــرجم؛ ألــــا غــــري  وإمنــــا قلنــــا: إن أم الولــــد إذا زنــــت بعــــد وفــــاة ســــيدها مل
وألـــــا مل حيصـــــل هلـــــا مـــــن شـــــروط اإلحصـــــان بعـــــد البلـــــوغ والعقـــــل  حمصـــــنة،

  احلرية وذلك غري موجب هلا اإلحصان. واإلسالم إال
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313x�>#��7yb�6ن�א�=>���I�
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ON�7)XNذא�G�Kx�>#��7yb�6ن�א�=>���I�
ON�7)XNذא�G�Kx�>#��7yb�6ن�א�=>���I�
ON�7)XNذא�G�K��������

إنكار أحدمها مينع كـون اآلخـر حمصـنا أن ذلـك شـبهة؛ ألنـه  ووجه قوله إن
حقيقــة، ووجــه  ىءأقــر بــالوطء لغــرض لــه  ال أنــه كــان وطــ نكــو ن يال جيــوز أ

عمــا  )1(قولــه إنــه يكــون حمصــناً اعتبــاراً بإقرارمهــا، وألن تكــذيبهما لــه ال خيرجــه
ــا  يلزمــه ممــا يقــر بــه علــى نفســه مــن حقــوق اهللا تعــاىل أصــله إذا أقــر أنــه زىن

  وهي تنكر أن ذلك ال تسقط احلد عنه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414xن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�Kxن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�Kxن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�Kxن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�Kxن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�Kxن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�Kxن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�Kxن�#Oא��$��u)Aאل�UXא��l`�Z&ج�FA�6ن�א��$�K��������

ملــا � عليــه، وألنـه  عوإمنـا قلنــا: إن اإليــالج يكفـي؛ فــألن اســم الـوطء يقــ
مل يــزده علــى أن أقــر عنــده بــاإليالج ومل يطلــب منــه زيــادة علــى  مــاعز )2(قــرر

علقة بـالوطء يتعلـق بـاإليالج فقـط مـن وجـوب سائر األحكام املت ذلك؛ وألن
واحلـــد واإلحـــالل للـــزوج األول وغـــري ذلـــك فكـــذلك اإلحصـــان  الغســـل واملهـــر
  الواجب عنه.

  
  

                                                 
  في (م): ' يخرجھا وفي (ر): ' يخرجھما. )1(
  في (ق): أقر. )2(
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�א�Uא��Xא��(7O�$�W
�א�Uא��Xא��(7.�O�$�W
�א�Uא��Xא��(7.�O�$�W
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�א�Uא��Xא��(7.�O�$�W
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�א�Uא��Xא��(7.�O�$�W
�א�Uא��Xא��(7.�O�$�W�.��������

لف باختالف أقسام األبكار، وال خيلو الزاين تفأما حد الزاين البكر فإنه خي
والثـاين أن تكـون امـرأة  ،احـدمها أن يكـون رجـال حـر أالبكر من ثالثـة أقسـام: 

حــرة، والثالــث أن يكــون مملوكــا وال خيتلــف حــال اململــوك بالــذكورة واألنوثــة، 
وتغريــب عــام وهــو نفيــه إىل غــري بلــده  )1(فأمــا الرجــل احلــر فحــده مائــة جلــدة

وحبســه فيــه ســنة، وأمــا املــرأة احلــرة فحــدها جلــد مائــة مــن غــري تغريــب، وأمــا 
  .)2(سون جلدة من غري تغريبالعبد ومن فيه بقية رق فحده مخ

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xM
9H��v�&�ZA�7!א�
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9H��v�&�ZA�7!א�
9H�$�KxM
9H��v�&�ZA�7!א�
9H�$�KxM
9H��v�&�ZA�7!א�
9H�$�K��������
mmmm��L��K��L��K��L��K��L��K وإمنا قلنا: إن الرجل واملرأة جيلدان مائة جلدة؛ لقوله تعـاىل:

R����Q��P����O����N��MR����Q��P����O����N��MR����Q��P����O����N��MR����Q��P����O����N��Mllll����)3(.ولألخبار اليت رويناها ،  
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 خالفـاً أليب حنيفـة يف قولـه: ال  ب الرجـل مـع اجللـد عامـاَ وإمنا قلنا: إنـه يغـر
: "والبكـــر �؛ لقولـــه )4(جيـــب التغريـــب إال علـــى طريـــق التعزيـــر إن رآه اإلمـــام

"ألقضــني بينكمــا بكتــاب اهللا  �، وقولــه )5(بــالبكر جلــد مائــة وتغريــب عــام"
 )7(" ولــيس فيــه)6(عــز وجــل، وجلــد ابــن الرجــل الــذي ســأله مائــة، وغربــه عامــا

  . على التحقيق )8(قياس يتحرر
                                                 

  جلدة: سقطت من (م). )1(
  ).574)، الكافي: (241)، الرسالة: (2/222نظر: التفريع: ( )2(
  .2سورة النور، اUية:  )3(
  ).3/187مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 262انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  في (ر): في ذلك. )7(
  في (ر): مجرد. )8(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xMN7;א�[A7�م��
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��$�K��������
��m�m�m�m��{��z��{��z��{��z��{��z، لقوله تعاىل:)1(وإمنا قلنا: إن املرأة ال تغرب خالفاً للشافعي

¤��£��¢��¡�������~��}���|¤��£��¢��¡�������~��}���|¤��£��¢��¡�������~��}���|¤��£��¢��¡�������~��}���|llll����)2 ( وألن التغريــب
ومعاشــه وتلحقــه  )4(وأهلــه وعــن بلــده )3(يف الرجـل عقوبــة لــه ينقطــع عــن ولـده

املــرأة مــن احلاجــة إىل املراعــاة يف إىل غــري بلــده ولــيس فيــه مــا يف  )5(الذلــة بنفيــه
واملـرأة حمتاجــة إىل الصــيانة واحلفـظ واملراعــاة إىل أكثــر مــن  احلفـظ ومنــع الســفر

حاجة الرجل ففي تغريبها تعريض هلا  للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعـة 
مثـــل مـــا غربـــت ألجـــل مواقعتهـــا لـــه وذلـــك إغـــراء، ال ردع وزجـــر فـــامتنع هلـــذا 

  ريب على املرأة.التناقض إجياب التغ
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O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�KxM7!א�
O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�KxM7!א�
O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�KxM7!א�
O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�KxM7!א�
O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�KxM7!א�
O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�KxM7!א�
O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�KxM7!א�
O�Z&��#>א��C9���&Sא�
O�6ن��$�K��������

�m�m�m�m��z��z��z��z وإمنا قلنا: إن حـد األمـة علـى النصـف مـن حـد احلـرة؛ لقولـه تعـاىل:
¤��£��¢��¡�������~��}���|��{¤��£��¢��¡�������~��}���|��{¤��£��¢��¡�������~��}���|��{¤��£��¢��¡�������~��}���|��{llll)6( وإمنــــا ،

  قلنا: إن العبد يف ذلك كاألمة الجتماعهم يف نقص الرق.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55xمSوא�
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، للظــاهر ولقولــه )7(منــا قلنــا: ال تغريــب علــى عبــد وال أمــة خالفــاً لشــافعيوإ
: "إذا زنت أمة  أحدكم فليحدها، مث إن زنت فليحدها مث قال يف الرابعـة �

  :)9(")8(فليبعها ولو بضفري
                                                 

  ).168)، اbقناع: (6/24انظر: ا+م: ( )1(
  .2اUية: سورة النور،  )2(
  ولده: سقطت من (ق). )3(
  وعن بلده: سقطت من (م). )4(
  في (م): بغيته. )5(
  .25سورة النساء، اUية:  )6(
  ).168)، اbقناع: (6/136،135انظر: ا+م: ( )7(
  ).363حبل من شعر، عبر به مبالغة في التنفير عنھا، والحض على مباعدة الزانية (المصباح المنير:  ضفير: )8(
)، ومس�لم ف�ي الح�دود، ب�اب: رج�م اليھ�ود أھ�ل 3/26أخرجه البخاري في البي�وع، ب�اب: بي�ع العب�د الزان�ي: ( )9(

  ).3/1329الذمة في الزنا: (
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فيــه دلــيالن: أحــدمها أنــه ســئل عــن حــدمها فــذكر اجللــد ومل يــذكر التغريــب، 
كــان التغريــب واجبــاً يف احلــد لكــان األوىل أن والثــاين أنــه كــرر ذكــر اجللــد فلــو  

يذكر؛ وألن التغريب على احلر لينقطع عن وطنـه ومعاشـه ويلحقـه ذلـة بـذلك 
عنهـا بتغريبـه؛ وألنـه لـو كـان  )1(فريتدع، والعبد ال وطن لـه وال معيشـة فينقطـع

  على النصف من تغريب احلر كاجللد.لكان التغريب واجباً عليه 
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                 
  في (ق): فيقطعه. )1(
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ا اإلقــرار، والثــاين البينــة، والثالــث ظهــور : أحــده)1(الزنــا يثبــت بثالثــة أشــياء
  .)2(احلمل من غري ملك وال شبهة وال ظهور أمارة دالة على استكراه

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xد��/�א�>7א��$�Kxد��/�א�>7א��$�Kxد��/�א�>7א��$�Kxد��/�א�>7א��$�Kxد��/�א�>7א��$�Kxد��/�א�>7א��$�Kxد��/�א�>7א��$�Kxد��/�א�>7א��$�K��������
، )��m�m�m�mÈ���Ç��Æ���Å��Ä��ÃÈ���Ç��Æ���Å��Ä��ÃÈ���Ç��Æ���Å��Ä��ÃÈ���Ç��Æ���Å��Ä��Ã�l�l�l�l)3فأمــا اإلقــرار فاألصــل فيــه قولــه تعــاىل:

من هذه القاذورات شـيئاً فليسـترت بسـرت اهللا، فإنـه مـن : "من أصاب �وقوله 
: "واغدو يا أنيس على امرأة �، وقوله )4(بيد لنا صفحته نقم عليه حد اهللا"

، )6(رجــم مـــاعزاً والغامديــة باقرارمهـــا �، وألنـــه )5(هــذا فــإن اعرتفـــت فارمجهــا"
 وألنه مكلف أقر على نفسه حبق فوجب إقراره كسائر احلقوق.
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�x
�א!�Hد�א�>7א��א�(�$��$�و
�x
�א!�Hد�א�>7א��א�(�$��$�و
���������
يف وجـــوب احلـــد عليـــه خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه  وإقـــراره مـــرة كـــافٍ 

، للظــواهر الــيت ذكرناهــا وعمومهــا )8(، واإلقــرار أربــع مــرات)7(حيتــاج إىل تكــرار
يقتضـــي املــــرة الواحـــدة، وألن اإلقــــرار يف ســـائر احلقــــوق ال يفتقـــر إىل التكــــرار 

ألنــه إقــرار مــن مكلــف بالزنــا علــى نفســه فوجــب أن يلزمــه بــه فكــذلك الزنــا، و 
  احلد أصله إذا كرره، واعتباراً باخلامسة والسادسة.

                                                 
  ).572)، الكافي: (241)، والرسالة: (2/222)، التفريع: (2/825انظر الموطأ: ( )1(
  في (ق): على استنكاره. )2(
  .164ام، اUية: سورة ا+نع )3(
)، والقط��ان وص��ححه اب��ن الس��كن، 3/383)، والح��اكم ف��ي المس��تدرك: (2/825أخرج��ه مال��ك ف��ي الموط��أ: ( )4(

  ).4/57)، (تلخيص الحبير: (8/330وذكره الدارقطني في العلل والبيھقي: (
  سبق تخريج الحديث. )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  في (ق): تكرير. )7(
  ).3/182مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري263اوي: (انظر: مختصر الطح )8(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x7وط�א�>7א�,�$�Kx7وط�א�>7א�,�$�Kx7وط�א�>7א�,�$�Kx7وط�א�>7א�,�$�Kx7وط�א�>7א�,�$�Kx7وط�א�>7א�,�$�Kx7وط�א�>7א�,�$�Kx7وط�א�>7א�,�$�K��������
اإلقـــرار أن يقــيم عليـــه فــإن رجـــع فــذلك علـــى وجهــني: فـــإن  )1(ومــن شــرط

يعـــذر بـــه مثـــل: أن يقـــول: وطئـــت يف نكـــاح فاســـد، أو  شـــبهة أو أمـــراً  ادعـــى
امــــرأيت فوطئتهــــا (وأنــــا ال أعلــــم، أو رأيــــت امــــرأة علــــى فراشــــي  ىدخلــــت علــــ

، أو وطئـــت جاريـــة بيـــين وبـــني غـــريي، ومـــا أشـــبه )2(فوطئتهـــا) فظننتهـــا امـــرأيت
يــذهب علــى العامــة ومــن ال علــم عنــده فــإن هــذا يعــذر بــه  ذلــك ممــا جيــوز أن

أن يكـــــون األمـــــر علـــــى مـــــا قالـــــه، واحلـــــد يـــــدرأ  ويقبـــــل رجوعـــــه عنـــــه إلمكـــــان
شـبهة يعـذر ـا ففيهـا روايتـان: أحـدمها  وأما إن أكذب نفسـه ال إىلبالشبهة،

منــه وهــو قــول أيب  )3(قولــه إنــه يقبــل أنــه يقبــل، واألخــرى ال يقبــل منــه، فوجــه
، )5(ملســــت: لعلــــك قبلــــت) ملــــاعز: (لعلــــك �، وقولــــه )4(حنيفــــة والشــــافعي

نـه ، وأل)6(قولـه ملـا هـرب: (هـال تركتمـوه)و وفائدة ذلـك قبـول رجوعـه إن رجـع 
معــىن يوجــب القتــل ال يتعلــق بــه حــق آدمــي فــإذا رجــع عنــه ســقط عنــه أصــله 
 الردة، وألنه قول إذا مت لزم به حد الزنا فوجب أن يكون الرجوع عنـه مسـقطاً 

ه: "مــن أصــاب مــن ولــللحــد أصــله رجــوع الشــاهد، ووجــه قولــه ال يقبــل منــه ق
قـم عليـه كتـاب بسرت اهللا فإنه من بيد لنـا صـفحته ن )7(هذه القاذورات فيسترت

، وقوله: "فإن اعرتفت فارمجها"، وألنه أقر على نفسه حبق لزمه بـإقراره )8(اهللا"
  فلم يسقط بإكذابه نفسه أصله حقوق اآلدميني.

                                                 
  في: شروط. )1(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )2(
  فوجه قوله أن يقبل: سقطت من (م). )3(
  ).168( -للمارودي -)، اbقناع263انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  سبق تخريج الحديث رجم ماعز. )5(
)، والبھيق���ي: 5/216)، وأحم���د: (4/573رج���م م���اعز ب���ن مال���ك: ( أخرج���ه أب���و داود ف���ي الح���دود، ب���اب: )6(

  ) وقال صحيح اbسناد.4/363)، والحاكم: (10/71)، وابن أبي شيبة: (8/228(
  في ق: يستر. )7(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )8(
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ـــــــه تعـــــــاىل: �m�m�m�m��H��G����F��H��G����F��H��G����F��H��G����F فأمـــــــا الشـــــــهادة فاألصـــــــل فيهـــــــا قول

IIIIJJJJ��������L��KL��KL��KL��Kllll)1( :وقولــــــــــه تعــــــــــاىل�m�m�m�m�����~��}��|�����~��}��|�����~��}��|�����~��}��|��a��`���_��a��`���_��a��`���_��a��`���_
f��e����d���c�����bf��e����d���c�����bf��e����d���c�����bf��e����d���c�����bllll)2( وقـــول ســـعد)يـــا رســـول اهللا أرأيـــت إن  )3

   .)4(بأربعة شهود قال: نعم وجدت مع امرأيت رجال أمهله حىت آيت
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�Kx�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�Kx�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�Kx�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�Kx�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�Kx�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�Kx�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�Kx�XU�8א�J.���cA�ZADد�א��J|د�א�
��$�K��������

وعــــدد الشــــهود أربعــــة ملــــا ذكرنــــاه، وألنــــه إمجــــاع الصــــحابة؛ ألن عمــــر بــــن 
ـــا ملـــا توقـــف جلـــد الثالثـــ –� –اخلطـــاب  ة الـــذين شـــهدوا علـــى املغـــرية بالزن

يف البــــدن ال خيــــتص  )6(، وال يقبــــل فيــــه النســــاء، ألنــــه حكــــم يثبــــت)5(الرابــــع
  النساء باالطالع عليه، فلم يقبل إال الرجال كالطالق والعتاق والقتل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx
Oوא�x9��$��XU��.�Mد�J|א,+אط��6ن�א��K��������
 افرتقـت يف جمـالس فـإن جملس واحدومن شرط الشهادة بالزنا أن يكون يف 

فالشــــهود قذفــــة عنــــد مالــــك، وقــــال عبــــد امللــــك وهــــو قــــول الشــــافعي تقبــــل 
ينضــم إىل  فوجــه قــول مالــك أنــه معــىن لــو مل :)7(جمتمعــني ومفــرقني شــهادم

فوجــب أن يؤخــذ معهــا عنــد إقامتهــا ال  كانــت شــهادته قــذفاً  شــهادة الشــاهد
الرؤيـــة، فيقـــيس كمـــال العـــدد يف الشـــهادة، وصـــفة  مرتاخيـــاً عنهـــا أصـــله لفـــظ

ل عبـــد امللـــك أنـــه حـــق يثبـــت بشـــهادة و قـــ ووجـــه الـــس علـــى لفـــظ الشـــهادة

                                                 
  .15سورة النساء، اUية:  )1(
  .4سورة النور، اUية:  )2(
دل�يم ب�ن حارث�ة ا+نص�اري الخزرج�ي أح�د النقب�اء وس�يد الخ�زرج وأح�د بن  وسعد بن عبادةفي (ق): أسعد، )3(

  ).231ا+جواء، مات بأرض الشام سنة خمس عشرة وقيل: غير ذلك (تقريب التھذيب: 
  ).2/1135أخرجه مسلم في اللعان: ( )4(
  ).8/234أخرجه البيھقي: ( )5(
  يثبت: سقطت من (م). )6(
  ).2/333( )، المھذب:138-6/137انظر: ا+م: () 7(



87 

الشــــــهود إذا جــــــاءوا جمتمعــــــني فوجــــــب أن يثبــــــت ــــــم وإن جــــــاءوا مفرتقــــــني  
  كالشهادة على القتل والسرقة.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��Kx�>A�4;א�C9���XUא��$�Mد�J|א,+אط��6ن�א��K��������
املعاينــــة أــــم رأوا فرجــــه يف فرجهــــا  ومــــن شــــرطها أن يشــــهد الشــــهود علــــى 

د يف املكحلة، وإمنا قلنا: ذلك جلواز أن يظهر من تفصيلهم مـا يسـقط روَ كاملِ 
أـــم رأوه يـــزين ـــا الزنـــا املوجـــب  )1(بـــه احلـــد فـــإن مل يفصـــلوا وشـــهدوا جممـــال

للحــــد قــــال (ابــــن القاســــم: ال حيــــد املشــــهود عليــــه، وحيــــد الشــــهود ويكونــــون 
نا مـن يقـول: إذا كـان الشـهود فقهـاء، والقاضـي فقيهـاً ، ومن أصحاب)2(قذفة)

وكــانوا علــى مــذهب واحــد وشــهد الشــهود أــم رأوه يــزين الزنــا املوجــب للحــد 
  فيجوز للحاكم أن يقتصر على هذا القدر منهم وال يكلفهم التفصيل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�Kx
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�Kx
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�Kx
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�Kx
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�Kx
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�Kx
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�Kx
J|A�89(�=.א�7א�i,و��LFcא��
J,ذא�G�K��������
حـد (الثالثـة وال حـد علـى الرابـع  إذا شهد الثالثـة وشـك الرابـع فلـم يشـهد
خالفــــاً ألحــــد قــــويل  )4(الثالثــــة )3(وال علــــى املشــــهود عليــــه، وإمنــــا قلنــــا: حيــــد)

جلـد الثالثـة الـذين شـهدوا  -� –، إلمجـاع الصـحابة ألن عمـر )5(الشافعي
تــب  )7(ومل يقطــع، وقــال أليب بكــرة )6(علــى املغــرية ملــا توقــف الرابــع وهــو زيــاد

مثلـــه، وألـــم أدخلـــوا املعـــرة  – )8(� –ن علـــي عـــ يوأقبـــل شـــهادتك، ورو 
إضـــافة الزنـــا إليـــه بســـبب مل تســـقط حصـــانته وكـــانوا قذفـــة أصـــله إذا ب )9(عليـــه

                                                 
  مجم>: سقطت من (م). )1(
  ما بين قوسين: سقط من (م). )2(
  ما بين قوسين: سقط من (م). )3(
  ).573)، الكافي: (241)، الرسالة: (2/222)، التفريع: (4/401انظر: المدونة: ( )4(
  ).169)، اbقناع: (261)/، مختصر المزني: (138-6/138انظر: ا+م: ( )5(
قيف وھو زياد ب�ن س�مية، وھ�و أخ�و أب�ي بك�رة +م�ه ول�د ع�ام الھج�رة وأس�لم زم�ن الص�ديق، ث زياد بن عبيد )6(

  ).3/494مات بالطاعون عام ث>ث وخمسين (سير أع>م النب>ء: 
نفيع بن حارث بن كلمة بن عمرو الثقفي صحابي مشھور بمنيته أسلم بالط�ائف ث�م ن�زل بالبص�رة  أبي بكرة: )7(

  ).565ن وخمسين (تقريب التھذيب: (ومات بھا سنة إحدى أو اثنت
  ).11/259).، المحلى: (7/385،401عبد الرزاق: ( )8(
  عليه سقطت: من (ق). )9(
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، ألنــــه لــــن ي يكــــن منــــه رمــــملقــــذفوه ابتــــداء، وإمنــــا قلنــــا: ال حيــــد الرابــــع ألنــــه 
شــيئاً يلزمــه بــه احلكــم، وإمنــا قلنــا: إنــه ال حيــد املشــهود عليــه، ألن  )1(يفصــح

 وألن عمـر بـن )2(الشـهادة كاملـة عدد شرط يف كونالة مل تقم عليه ألن نالبي ،
  الشهود. مل حيد املغرية ملا مل يتم عدد -� -اخلطاب
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�Kx

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�Kx

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�Kx

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�Kx

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�Kx

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�Kx

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�Kx

�א�|�Jد�.4
���م�א�|�Jد�Mو>�/�G>�&��א!ON�i,ذא�G�K��������

وأمــا إن شــهد األربعــة ومتــت الشــهادة مث شــك أحــدهم أو رجــع: فــإن كــان 
، وإن كــان بعــد إقامــة )3(ميــع ومل حيــد املشــهود عليــهقبــل إقامــة احلــد جلــد اجل

احلـــد جلـــد الشـــاك أو الراجـــع وحـــده، وإمنـــا فرقنـــا بـــني املوضـــعني ألن الشـــك 
ام الشـهادة جيعـل الراجـع قاذفـاً ألن الـذي حصـل منـه متـوالرجوع إذا كان بعد 

فلمـا رجـع عنـه أو شـك  )4(علما (كان مقيماً مـع بقيـة الشـهود كـان شـهادة)
صوله منه كان ذلـك قـذفاً ألنـه غـري حمكـوم بكونـه شـهادة فلـم يبـق فيه بعد ح

 ةقذفـ )5(إال القذف، فإن كان ذلك قبل مضي احلد جلـد الكـل، ألن اجلميـع
فـــإن كـــان رجوعـــه بعـــد مضـــي  ألن الشـــهادة مل حتصـــل مـــنهم برجـــوع الواحـــد،

احلد جلد الراجع وحـده ألنـه مقـر علـى نفسـه بالقـذف ولـن حيـد البـاقون ألن 
ة قــــد متــــت وحكــــم ــــا فــــال ســــبيل إىل نقضــــها، ورجــــوع هــــذا قــــذف الشــــهاد

ا عليـه ومل يقبـل فيمـا يلـزم غــريه هـل فيبِــقُ مسـتأنف وتكـذيب منـه لنفسـه وهلـم ف
بـه حكـم لنفــوذ احلكـم، مث القــول فيمـا يلـزم الرابــع مـن القصــاص أو غـرم فيمــا 

  تلف بشهادته يذكر فيما بعد.
��������

                                                 
  في (ق): يقبل. )1(
  في (م): الشھود بينة. )2(
  ).573) الكافي: (2/223)، التفريع: (4/399انظر: المدونة: ( )3(
  ما بين قوسين: سقط من (م). )4(
  في (م): جميعھم. )5(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�K���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�K���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�K���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�K���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�K���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�K���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�K���XU��.�7�;م�&^�����א
��$�Kxد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)xد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)xد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)xد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)xد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)xد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)xد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)xد�J|9��ً�(Fy�k�AG�?3un4/�وuא���A�)��������

 املقر بالزنا ال تلزم مطالبته حبكاية الفعل وصفته إيـاه خالفـاً للشـهود إال أن

، والفــــرق بــــني )2(ملــــاعز  �، كمــــا فعــــل )1(يــــتهم بغفلــــة أو جهــــل فيتكشــــف
والشــهادة أن يلــزم اإلنســان بــإقراره أبلــغ وأقــوى ممــا يلزمــه بالشــهادة أال  اإلقــرار

قبـل إقـراره علـى نفسـه عـدًال كـان أو فاسـقاً حـراً كـان أو عبـداً رجـالً  ي ترى أنه
وال يقبل يف الشهادة الفاسق وال العبد وال املرأة، وألن الشهود  كان أو امرأة،

علــى املقــر؛ ألنــه ال ضــرورة  )3(يف ذلــك مــا مل يغلــظ يف ذلــك علــيهم ظقــد غلــ
ه، وإمنــا هــو خمــري غــريهم، واملقــر لــيس بشــاهد علــى غــري  ــم إىل الشــهادة علــى

  عن نفسه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�Kx�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�Kx�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�Kx�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�Kx�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�Kx�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�Kx�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�Kx�.�3��.�
�א���XUوא�:7>��وא�|7Oم����ط�
��$�K��������

 ، لقولــه)4(للشــافعي التوبــة ال تســقط احلــد يف الزنــا والســرقة والشــرب خالفــاً 

mmmm��O��O��O��Oوقــــــــال: )�mmmmR����Q��P����O�������N��M��L��KR����Q��P����O�������N��M��L��KR����Q��P����O�������N��M��L��KR����Q��P����O�������N��M��L��Kllll)5تعــــــــاىل:
R���Q��PR���Q��PR���Q��PR���Q��Pllll)6(  ،فإنــــه مــــن يبــــد لنــــا  � قولــــه و ومل يفــــرق"

ومل يفـرق، وقولـه يف مـاعز: "لقـد تـاب توبـة لـو  )8(")7(نقـم عليـه احلـد صفحته
: "لـــو تاـــا )10(، ويف حـــديث آخـــر)9(قســـمت علـــى أهـــل األرض لوســـعتهم"

مســـترت بــــه فلـــم تقبـــل التوبـــة فيــــه   ؛ وألنـــه أمـــرٌ )11(صـــاحب مكـــس لغفـــر لــــه"

                                                 
  في (م): مستكشف. )1(
  أربع مرات وقاله له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟.. إلخ الحديث. �فقد رده  )2(
  في ذلك: سقطت من (م). )3(
  ).2/686انظر: المھذب: ( )4(
  .2سورة النور، اUية:  )5(
  .38سورة المائدة، اUية:  )6(
  في (م): كتاب هللا. )7(
  سبق تخريج الحديث. )8(
  ء من حديث الذي سبق تخريجه.ھو جز )9(
  في (م): وفي الغامدية. )10(
  ).3/1324أخرجه مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا: ( )11(



90 

املعـــىن،  )1(ففـــي إســـقاطه زوال ذلـــك كالزنـــديق، وألن احلـــد حتصـــني لإلنســـان
القــــدرة عليــــه أو عــــدمها مل  لتوبــــة فيمــــا مل يفــــرتق لــــه احلكــــم فيمــــا بــــنيوألن ا

  يسقط احلد كالقذف والقتل، وذا فارق احلرابة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�Kx
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�Kx
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�Kx
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�Kx
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�Kx
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�Kx
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�Kx
���B����894زوج�وA�Bو��&Nو�N�M7��/ �7Jjذא�G�K��������

 إذا ظهر محل حبـرة أمـة وال يعلـم هلـا زوج، وال سـيد األمـة مقـر بوطئهـا: بـل

بغريبة بأا حتـد وال يقبـل قوهلـا إن قالـت: غصـبت  منكر واحلرة مقيمة ليست
ُــ أو أو شــاهد  رى ــا أثــر دماســتكرهت إال أن يظهــر أمــارة علــى ذلــك بــأن ي

، )2(به ذلك ممـا يعلـم معـه يف الظـاهر صـدقهاشو ما أاستغاثة أو صياح أ منها
وقال أبو حنيفة والشافعي: ال حد عليها على كل وجه إال أن تقر بأا زنت 

  .)3(م بينةأو تقو 
أنــه قــال: الــرجم يف كتــاب اهللا  -� -ودليلنــا حــديث عمــر بــن اخلطــاب 

حــق علــي مــن زىن إذا أحصــن مــن الرجــال أو النســاء إذا قامــت بينــة أو كــان 
، وال خمـــالف لـــه، وألن إســـقاط احلـــد ذريعـــة إىل أن ال )4(احلمـــل أو االعـــرتاف

هـا مـن يطؤهـا حد يف زناة، وألن كـل مـن وجـد ـا محـل أو شـوهد مع )5(يقام
ادعيــا الزوجيــة فيصــري ذلــك طريقــا إىل إبطالــه فــال ميكــن إقامتــه، وألن االتفــاق 
حاصــل علــى أن احلــد يلــزم بشــهادة الشــهود، وأن ادعــاء الزوجيــة غــري مقبــول 
مــــع الشــــهود، وقــــد علمنــــا أن الشــــهود إمنــــا يشــــهدون علــــى الظــــاهر ال علــــى 

لـوطء ثابـت بظهـور احلمـل، احلقيقة والقطـع، والظـاهر يف مسـألتنا الزنـا؛ ألن ا
 وال عالمــة فــال جيــب تــرك الظــاهر بقوهلمــا؛ وهلــذا  عونــه،وال أمــارة علــى مــا يد

                                                 
  في (م): ھذا. )1(
  ).575)، الكافي: (241انظر: (م) الرسالة: ( )2(
  ).7/430، نھاية المحتاج: 4/9119انظر: شرح فنح القدير: ( )3(
)، مس�لم ف�ي الح�دود، ب�اب: رج�م الثي�ب ف�ي الزن�ا: 8/26ي في الح�دود، ب�اب: رج�م الحبل�ى: (أخرجه البخار )4(

)3/1317.(  
  في (ق): إلى أن يقيم. )5(
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لنا: إما ال حيدان إذا كانـا غـريبني إلمكـان أن يكـون األمـر علـى مـا قـااله، ق
  الظاهر وال ذريعة إىل إسقاط احلد. يتصديقهما نف )1(وليس يف
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�K$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�K$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�K$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�K$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�K$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�K$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�K$�Mد�J|א��C9��Mد�J|א��$�Kx�XUא��
O�x�XUא��
O�x�XUא��
O�x�XUא��
O�x�XUא��
O�x�XUא��
O�x�XUא��
O�x�XUא��
O���������

ــــــاب:  )2(ة الشــــــهادة علــــــى الشــــــهادة يف حــــــد الزنــــــا جــــــائز  ملــــــا يــــــذكر يف ب
نــا أن شــهود األصــل البــد أن يكونــوا أربعــة، وأمــا شــهود ، وقــد بي )3(الشــهادة

الفــرع فمختلــف فيــه علــى روايتــني: إحــدامها أنــه البــد أن يشــهد علــى شــهادة  
الــذين شــهدوا  كــل واحــد أربعــة فــإن كــان علــى كــل واحــد أربعــة غــري األربعــة

شـــهد اثنـــان علـــى كـــل واحـــد مـــن شـــهود  علـــى واحـــد جـــاز، واألخـــرى أنـــه إن
ن الزنــا ال حيــد فيــه إال بأربعــة ومــىت أل؛ )4(األصــل جــاز واألوىل هــي الصــحيح

هادة شــشــهادة شــاهدين علــى األربعــة أدى ذلــك إىل أن يقــام احلــد ب )5(قبلنــا
هود األصـل ألن ضـعف مـن شـأ؛ وألن شـهود الفـرع )6(اثنني وذلك غـري جـائز

  النقل فرع عن األصل فإذا كان األصل البد فيه من أربعة فكذلك النقل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�Kx/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�Kx/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�Kx/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�Kx/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�Kx/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�Kx/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�Kx/4uن�$�א��u93���XUد�$�א��J|א��$�K��������

ال يقبــل يف الشــهادة علــى الزنــا إال أربعــة يشــهدون علــى فعــل واحــد: فــإن 
 اختلف الفعل الـذي يشـهدون عليـه مثـل أن يشـهد اثنـان أمـا رأيـاه يـزين ـا

يف هذه الزاوية ويشهد اثنان يف الزاويـة األخـرى فـال تقبـل هـذه الشـهادة وحيـد 
فـدليلنا أن االخـتالف يف املكـان ، )8(وقال أبو حنيفـة: عليـه احلـد، )7(الشهود

ري الفعـل يف غـجار جمرى االختالف يف الزمان من باب: أن الفعـل يف مكـان 
                                                 

  في (م): على ما قلنا وإذ. )1(
  في (م): مقبوله. )2(
  في (م): الشھادات. )3(
  ).573)، الكافي: (2/240)، التفريع: (4/402انظر: المدونة: ( )4(
  : قلنا.في (م) )5(
  وذلك غير جائز: سقطت من (ق). )6(
  ).572)، الكافي: (241)، الرسالة: (2/223)، التفريع: (4/401: ("انظر"المدونة )7(
  ).4/161)، وشرح فتح القدير: (3/182مع شرح الميداني: ( -انظر: مختصر القدوري )8(
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يف زمــان غــريه، وقــد  )1( الفعــلريغــريه مــن األمــاكن كمــا أن الفعــل يف زمــان غــ
ثبــت أــم لــو شــهدوا عليــه فقــال أحــدمها: أشــهد أنــه زىن يــوم الســبت، وقــال 

  اآلخر: يوم األحد مل جيب عليه حد كذلك يف املكان.
z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&1515��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��JXN�Z�(�MN7&7א,?�א(�C9��
Hذא�وG��&�8)O�K��������x�J�R�(�?3Hزوx�J�R�(�?3Hزوx�J�R�(�?3Hزوx�J�R�(�?3Hزوx�J�R�(�?3Hزوx�J�R�(�?3Hزوx�J�R�(�?3Hزوx�J�R�(�?3Hزو��������

 ، خالفـاً )2(هإذا وجد على فراشه امرأة فظن أا زوجته فوطئها فال حد علي

؛ )3(ال يقبل منـه ذلـك إال أن يكـون ليلـة الزفـافو أليب حنيفة يف قوله إنه حيد 
مــن يعتقــد أــا زوجتــه فلــم يلزمــه احلــد، أصــله إذا زفــت إليــه امــرأة  ىءوطــ ألنــه

  إا زوجتك، وكانت غريها. وقيل:
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616xود
���������Kא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!
ود�Kxא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!
ود�Kxא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!
ود�Kxא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!
ود�Kxא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!
ود�Kxא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!
ود�Kxא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!
ود�Kxא��4א�ض�א�G����7y'��a>�&��א!

 : أحـدمها معـىن يف احملـدود ال)4(مـة احلـدود ثالثـةالعوارض اليت تـؤخر هلـا إقا

  بغريه، والثالث معىن منفصل منه: يتعلق هيتعلق بغريه، والثاين معىن موجود ب
 تلفــه )6(ال يتعلــق بغــريه كــاملرض الــيت خيــاف معهــا )5(فأمــا املوجــود بــه الــذي

فهــذا يوجــب تــأخري احلــد عنــه إىل برئــه، والــدليل عليــه أن املقصــود مــن احلــد 
ق بــني احلــدود فجعــل والزجــر دون اإلتــالف يبــني ذلــك أن اهللا تعــاىل فــر  ردعالــ

الــرجم ويف بعضــها اجللــد، وألن اإلمــام جيلــد بســوط بــني الســوطني  يف بعضــها
  خيفة القتل، فإذا ثبت ذلك مث خيف على املريض القتل وجب تأخريه.
ــا لــو وأمـا املوجــود بــه املتعلـق بغــريه فهــو احلمـل وذلــك يقتضــي التـأخري؛ أل

وأمــا املنفصــل منــه فالزمــان خيــاف منــه تلــف احملــدود  جلــدت ألدى إىل إتالفــه
يعظـم اخلطـر فيـه فيـؤدي إىل التلـف غالبـاً هـذا  وذلك أن اجلراح يف شدة الـربد 

                                                 
  الفعل سقطت من (م). )1(
  ).574انظر: الكافي: () 2(
  ).3/191مع شرح الميداني: ( -ر القدوريانظر: مختص )3(
  ).574)، الكافي: (4/404انظر: المدونة: ( )4(
  الذي: سقطت من (م). )5(
  في (م): منھا. )6(
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ر ويـؤخ كله يف اجللد والقطع ، وأمـا يف الـرجم فـال يـؤخر ملـرض وال لشـدة بـرد
احلمـل، ولـذلك قـال رسـول  تضـع لـئال يتلـفيف اجللد والرجم يف احلمـل حـىت 

، وتــــؤخر بعــــد الوضــــع يف اجللــــد )1(للغامديــــة، (اذهــــيب حــــىت تضــــعي) �اهللا 
جلـدت التلـف،  )2(لتغتسـل مـن نفاسـها؛ ألن النفـاس مـرض ال يـؤمن معـه إذا

حىت يوجـد مـن يرضـع الصـيب: فـإن وجـد مـن يرضـعه رجعـت  ويف الرجم تؤخر
  .)3(ذلك روى مالك يف املوطأ حىت تفطمه وبنحو

#(#(#(#(#(#(#(#(z�/z�/z�/z�/z�/z�/z�/z�/1717xh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�Kxh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�Kxh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�Kxh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�Kxh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�Kxh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�Kxh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�Kxh7,��J�(�?���A��H�%وط�ZI�(�K��������
ومـــن وطء جاريـــة لـــه فيهـــا شـــرك فـــال حـــد عليـــه لوجـــود الشـــبهة يف وطئـــه 

، ويلحــق بـه الولــد لشـبهة امللــك، وإن محلــت )4(بـاختالط ملكــه مبلـك شــريكه
 ولــه فيــه ألنــه ملــا حلــق الولــد بــه م علــى الــواطئ نصــيب شــريكه ال خيتلــف ققــو
احلريــة، فــإن مل حتمــل فقــد اختلــف قولــه يف ، اكتســبت األمــة )5(ت حريتــهتــثبو 

: فوجه قوله إنه تقوم عليـه فلتتكامـل الشـبهة لـه )6(تقومي نصيب الشريك عليه
وط احلـــد عنـــه بتمليكـــه نصـــيب شـــريكه، ووجـــه قولـــه ال جتـــب التقـــومي قيف ســـ
ء أمة على فراشـه ألن وطـأه إياهـا شـبهة ال توجـب ىأنه مبنزلة من وط )7(عليه

  التقومي عليه.
/#(/#(/#(/#(/#(/#(/#(/#(��������zzzzzzzz1818x?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�Kx?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�Kx?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�Kx?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�Kx?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�Kx?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�Kx?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�Kx?>.و�אN�?�.N��A����CXز�ZI�(�K��������

 ،)8(ومـــن زىن جباريـــة أبيـــه فعليـــه احلـــد وإن زىن جباريـــة ولـــده فـــال حـــد عليـــه
ن كــالواطئ ء أمتــه كــاىوالفــرق بينهمــا أن لــألب شــبهة يف قتــل ولــده فــإن وطــ

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  في (م): متى. )2(
  ).825-2/821انظر: الموطأ: ( )3(
  في (ق): غيره. )4(
  في (ق): حرمته. )5(
  ).241)، الرسالة: (2/223لتفريع: ()، ا4/381انظر المدونة: ( )6(
  في (م): ' يقوم عليه. )7(
  ).241)، الرسالة: (2/224انظر: التفريع: ( )8(
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لشبهة امللك، والولد ال شـبهة لـه يف مـال أبيـه أال تـرى فيها شرك وال جيد  أمة
بنــه فيكــون زانيــا مبــن ال شــبهة لــه يف ايــه واألب ال يتــزوج أمــة أنــه يتــزوج أمــة أب

  ملكها فعليه احلد.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K�6ن��J.�CXU(�M7O�[#3`א�Z&�C9��
�א!�Hو�K��������xًא
��������7Oًא�Nم���
ًא7Oxًא�Nم���
ًא7Oxًא�Nم���
ًא7Oxًא�Nم���
ًא7Oxًא�Nم���
ًא7Oxًא�Nم���
ًא7Oxًא�Nم���
ًא7Oxًא�Nم���

 ؛ لعمـوم قولـه:)1(ومن اغتصـب حـرة فـزىن ـا فعليـه احلـد حـراً كـان أو عبـداً 

mmmmR����Q��P����O����N��M��L��KR����Q��P����O����N��M��L��KR����Q��P����O����N��M��L��KR����Q��P����O����N��M��L��K�l�l�l�l)2( ، الغصــــــــب ومل يفــــــــرق بــــــــني
الزنـا؛ وألنــه مل  يوالطـوع، وال حـد عليهــا، ألـا ليســت بزانيـة ألن اإلكـراه ينفــ

  يكن منها فعل ينسب إليها به الزنا.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020xM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�KxM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�KxM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�KxM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�KxM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�KxM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�KxM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�KxM7��CXز�Z&�C9אق��
�א�#�Hو�K��������

خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: ال  )3(وعليــه صــداق مثلهــا بكــراً كانــت أو ثيبــاً 
عليهــا يف وطئهــا فوجــب أن يلــزم  ألــا حــرة موطــؤة ال حــد )4( صــداق عليــه

واطئهــا صــداقها أصــله إذا وطئــت بشــبهة، وإن كــان عبــداً فــإن افتــداه ســيده 
  بصداق املثل وإال أسلمه؛ ألن ذلك أرش اجلناية.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121x�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�Kx�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�Kx�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�Kx�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�Kx�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�Kx�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�Kx�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�Kx�J�R�(��&N�k7)3א��ZI�(�K��������
واحلر إذا استكره أمة فوطئهـا فعليـه احلـد ومـا نقـص مـن قيمتهـا وال صـداق 

ية على مال فروعي فيها نقصه دون الصداق وغلب عليهـا ؛ ألا جنا)5(عليه
عضـــوا مـــن  )7(علـــى األمـــوال اعتبـــاراً بـــه لـــو جرحهـــا أو قطـــع )6(حكـــم اجلنايـــة

                                                 
  ).574)، الكافي: (241)، الرسالة: (2/224انظر: التفريع: ( )1(
  .2سورة النور، اUية:  )2(
  ).574)، الكافي: (2/224انظر: التفريع: ( )3(
  ).2/271،350ن: (انظر: حاشية ابن عابدي )4(
  ).575-574)، الكافي: (2/224)، التفريع: (40/380انظر المدونة: ( )5(
  في (م): الجنايات. )6(
  في (ق): قطعھا. )7(
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ســــيده، وإن مل  )1(تديــــهفأعضــــائها، وإن كــــان عبــــداً فــــذلك يف رقبتــــه إال أن ي
  طئ حراً كان أو عبداً سوى احلد فقط.ايؤثر الوطء نقصاً فال شيء على الو 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222x�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�Kx�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�Kx�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�Kx�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�Kx�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�Kx�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�Kx�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�Kx�&Nو�N��I9:&�M7O�C&Dא��k7)3ذא�א�G�K��������
؛ ألنــه بــذلك نــاقض العهــد فقــد )3(حــرة مســلمة قتــل )2(يإذا اســتكره الــذم

وإن اســتكره أمــة فعليــه مــا  ،أضــاع دم نفســه وقــد صــار لــه حكــم أهــل احلــرب
نقص من مثنهـا بكـرا كانـت أو ثيبـاً؛ ألـا جنايـة علـى مـال فـال يقتـل باجلنايـة 

ـــه  اســـتكراهه للحـــرة واألمـــة أن األمـــة قـــد يصـــحعلـــى األمـــوال والفضـــل بـــني  ل
ملكها وهو إذا أسلمت أمته أو ابتاع مسلمة عـن إحـدى الـروايتني، واحلـرة ال 

  يصح له وطؤها حبال؛ ألا ال توطأ إال بعقد نكاح وذلك ال يصح فيه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323x��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�Kx��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�Kx��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�Kx��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�Kx��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�Kx��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�Kx��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�Kx��X7#א>.�CXذא�زG�89:;א�C9��
�א!�Hو�K��������

الظـــواهر، واألخبـــار واعتبـــاراً  )4(د لعمـــومإذا زىن املســـلم بنصـــرانية فعليـــه احلـــ
فال  )5(باملسلمة، فإن اغتصبها فاحلكم فيها كاحلكم يف املسلمة، فإن طاوعته

؛ ألنه فعل جيـب فيـه احلـد حلـق اهللا )6(حد عليها خالفا أليب حنيفة والشافعي
تعــاىل علــى التجريــد وال يؤخــذ بــه أهــل الذمــة كالشــرب، وال يلــزم عليــه القتــل 

لتجريــد أال تــرى أنــه لــو اوالقــذف؛ ألــا حــق اهللا أو لآلدميــني علــى  والســرقة
  سرق أو قذف أو قتل مث أسلم ألقيم ذلك عليه بعد إسالمه.

��������

��������

                                                 
  في (م): يفديه. )1(
  في (م) و(ر): النصراني. )2(
  ).574)، الكافي: (242)، الرسالة: (ص2/224انظر: التفريع: ( )3(
  ).574)، الكافي: (242الرسالة: (ص)، 2/224انظر: التفريع: () 4(
  فإن طاوعته: سقطت من (م). )5(
  ).2/266)، المھذب: (262انظر مختصر الطحاوي: ( )6(



96 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3434x?3&Nو�k
���C9��

�kوG�Kx?3&N>�&��א�:�
�א!���C9��

�kوG�Kx?3&N>�&��א�:�
�א!���C9��

�kوG�Kx?3&N>�&��א�:�
�א!���C9��

�kوG�Kx?3&N>�&��א�:�
�א!���C9��

�kوG�Kx?3&N>�&��א�:�
�א!���C9��

�kوG�Kx?3&N>�&��א�:�
�א!���C9��

�kوG�Kx?3&N>�&��א�:�
�א!���C9��
��������G�K>�&��א�:�
�א!
       خالفـاً  )2(يف اجلملـة )1(للسيد أن يقيم علـى عبـده وأمتـه حـد الزنـا والشـرب

 ، وقولـه:)4(أميـانكم" :"أقيموا احلدود على ما ملكت�، لقوله )3(أليب حنيفة
  وألن له أن جيلدها حبق امللك كاإلمام.، )5("إذا زنت أمة أحدكم فيلحدها"

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2525xא
��������G�Kن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
אG�Kxن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
אG�Kxن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
אG�Kxن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
אG�Kxن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
אG�Kxن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
אG�Kxن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
אG�Kxن��6ن���&��زوج�7Oא�Nو���
وهذا إذا كانت ال زوج هلا وكان زوجها عبدا للسيد، فأما إن كان هلـا زوج 

، ألن يف ذلـك تصـرفا يف ددها عليـه احلـحـر أو عبـد لغـري السـيد فـال يقـيم سـي
  حق الغري، وإبطال فراشه وال يد للسيد على ملك غريه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2626x9?؟Iو��
��������G�K>�&��א!
�.��A�7א�:�
�و�9I?؟G�Kx>�&��א!
�.��A�7א�:�
�و�9I?؟G�Kx>�&��א!
�.��A�7א�:�
�و�9I?؟G�Kx>�&��א!
�.��A�7א�:�
�و�9I?؟G�Kx>�&��א!
�.��A�7א�:�
�و�9I?؟G�Kx>�&��א!
�.��A�7א�:�
�و�9I?؟G�Kx>�&��א!
�.��A�7א�:�
�و�9I?؟G�Kx>�&��א!
�.��A�7א�:�
 6(نـــة أو إقــرار، فأمــا برؤيـــة الســيد وعلمـــهوهــذا إذا ظهــر محـــل أو قامــت بي( 

ك فوجــه ســقوط ذلــ )8(: (إحــدامها ســقوطه، واألخــرى ثبوتــه))7(ففيــه روايتــان
باإلمـــام، ووجـــه إثباتـــه أن الســـيد ال يـــتهم يف عبـــده وأمتـــه، واإلمـــام  )9(اعتبـــاراً 

  على رعيته ال يتهم.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2727x
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��Kx
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��Kx
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��Kx
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��Kx
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��Kx
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��Kx
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��Kx
���Z&��&Sوא�

�א�:�C9���<7א�4�O��&�<Gم�
��K��������

وال يقيم عليها حد السرقة إال اإلمام، والفصل بينـه وبـني سـائر احلـدود أنـه 
نـاه مـن ذلـك لكـان كـل مـن لو مك ف ،يعتق عليها ا ةثلقطع عضوه، وذلك مُ 

                                                 
  الزنا والشرب: سقطت من (م). )1(
  ).574)، الكافي: (242)، الرسالة: (2/224)، التفريع: (4/408انظر: المدونة: ( )2(
  ).3/186: (انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني )3(
)، وأخرج�ه مس�لم 1/95)، وأحم�د: (4/617أخرجه أبو داود في الحدود، باب: إقام�ة الح�د عل�ى الم�ريض: ( )4(

  )، بلفظ: "أقيموا على ارقاكم الحد".3/133في الحدود، باب: تأخير الحد من النفساء: (
  سبق تخريج الحديث. )5(
  في (ق): عمله. )6(
  ).575)، الكافي: (242)، الرسالة: (2/224فريع: ()، الت4/408انظر: المدونة: ( )7(
  ما بين قوسين: سقط من (م) ومن (ر). )8(
  في (م): اعتباره. )9(
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 ؛ )1(ل بعبده يدعى أنـه قطعـه يف سـرقة فيصـري ذريعـة إىل انتفـاء العتـق باملثلـةمث
  وسائر احلدود خبالف ذلك.

�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(2828x

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kzx

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kzx

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kzx

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kzx

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kzx

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kzx

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kzx

وא�G>�&��א!J|���e>&';א�Z&��uv�Rא�&�م����mOG�Kz��������
؛ )2(وينبغــــي لإلمــــام أن حيضــــر احلــــد طائفــــة مــــن املــــؤمنني األحــــرار العــــدول

(وكـــــذلك الســـــيد يف إقامـــــة  ،)�m�m�m�mf��e��d��c���bf��e��d��c���bf��e��d��c���bf��e��d��c���bllll)3 ه:لقولـــــ
والطائفــــة أربعــــة فصــــاعداً، والفائــــدة يف ذلــــك إن  )4(احلــــد علــــى عبــــده وأمتــــه)

قذفه قاذف فطالب حبد قاذفـه أمكـن قاذفـه الـتخلص مـن ذلـك بإحضـار مـن 
  شهد حده.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2929xم�H7;א������$�Kxم�H7;א������$�Kxم�H7;א������$�Kxم�H7;א������$�Kxم�H7;א������$�Kxم�H7;א������$�Kxم�H7;א������$�Kxم�H7;א������$�K��������

وال غــريه ممــن أمــر برمجــه؛ مل يــربط مــاعزا  �؛ ألن النــيب )5(ال يــربط املرجــوم
مل  �ألنـه  وألن رجوعه يقبل وال معىن لربطه، وكذلك يف اجللد وال حيفـر لـه؛

والصـفة جيـرد فيهـا الرجـل، وال  )6(يأمر باحلفر، واحلدود كلها سـواء يف اإلجيـاع
جتــرد فيهــا املــرأة ولكــن يــرتك عليهــا مــن الثيــاب مــا ال يقيهــا أمل الضــرب؛ ألــا 

؛ )7(نــه يقــام الرجــلإويضــربان قاعــدين خالفــاً ملــن قــال  عــورة خبــالف الرجــل،
واعتبـاراً بـاملرأة وجيتنـب يف ضـرما  ألن القيام زيادة يف األمل مل يرد بـه الشـرع،

  املقاتل.
��������
��������

                                                 
  في (ق): به المثلة. )1(
  ).572)، الكافي: (2/224)، التفريع: (4/408انظر: المدونة: ( )2(
  .2سورة النور، اUية:  )3(
  ما بين قوسين: سقط من (م). )4(
  ).572)، الكافي: (4/404لمدونة: (انظر: ا )5(
  في (ق): اbجماع. )6(
  ).8/158قاله جمھور أھل العلم (انظر المغني: ( )7(
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z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&3030xود

אy/�א!��$�Kxود

אy/�א!��$�Kxود

אy/�א!��$�Kxود

אy/�א!��$�Kxود

אy/�א!��$�Kxود

אy/�א!��$�Kxود

אy/�א!��$�Kxود

אy/�א!��$�K��������
احلــدود مــا كانــت مــن جــنس واحــد، وكــان ســببها واحــد تــداخلت، وأجــزأ 

زين مـراراً أو يشـرب مـراراً أو يسـرق مـراراً عن سائرها، وذلك مثل أن ي واحدها
، )1(يقــذف مــراراً واحــداً أو مجاعــة فيجــزي حـــد واحــد كلــه مــن ذلــك كلـــه أو

ومل يفـــرق؛ وألن ذلــــك   )mmmmM��L��KM��L��KM��L��KM��L��K����llll)2 قولـــه تعــــاىل: واألصـــل فيــــه
كتكــــرار اإليــــالج واالجــــرتاع جرعــــة بعــــد جرعــــة؛ وألن ذلــــك كاألحــــداث إذا 

عـن الطهـارة مـا يتـداخل، فأمـا إن كانـت تواترت قبل الطهارة أن ما جيب ـا 
(والقـذف فإـا ال تتـداخل  وأسباا خمتلفة كالزنا والشرب )3(واحد من جنس

حــد كأحــدها فرعــاً لآلخــر فيتــداخالن وذلــك   ويســتوي مجيعهــا إال أن يكــون
عــن  يوالشــرب؛ ألن الشــرب مــأخوذ مــن القــذف فشــبه بــه ملــا رو  )4(القــذف)

ختلفــوا يف تقــدير حــد الشــرب قــالوا: نــرى أنــه أــم ملــا ا )5( -� –الصــحابة 
  .)7(،)6(إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افرتى فيجلد حد الفرية

وإذا قـــذف مجاعـــة بكلمـــة واحـــدة كفـــى حـــد واحـــد خالفـــاً ملـــن قـــال لكـــل 
|��{��~�����_���`������mmmm���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��aلقولـــــــه تعـــــــاىل: ؛)8(واحـــــــد حـــــــد

�f��e����d�f��e����d�f��e����d�f��e����dllll)9( جيـــب لـــه إال حـــد واحـــد ، وألنـــه قـــذف واحـــد فلـــم
أصــــله إذا كــــان املقــــذوف واحــــداً، وإذا كانــــت احلــــدود مــــن أجنــــاس كاجللــــد 
والقطع استوفيت ولن تتداخل إال أن يكون فيها قتل فإن ما دونه يدخل فيه 

                                                 
  ).575)، الكافي: (242)، الرسالة: (2/226)، التفريع: (4/397انظر المدونة: ( )1(
  .2سورة النور، اUية:  )2(
  واحد: سقطت من م. )3(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )4(
  رضي هللا عنھم: سقطت من (م). )5(
  في (م): المفترى. )6(
)، والشافعي عنه عن ثور بن يزيد الديلي وھو منقطع +ن ثوراً ل�ن يلح�ق 2/842أخرجه مالك في الموطأ: ( )7(

  ).3/75عمر ب> خ>ف لكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر (انظر: تلخيص الحبير: (
  ).8/233المنذر وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي قو'ن: المغني: (قاله: الحسن وأبو ثور وابن  )8(
  .4سورة النور، اUية:  )9(
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إذا كان جهة استحقاقه واحدة، فأما إذا كان الغرض خمتلفـاً فـإن القتـل جيـزي 
املعـرة  )2(ألن الغرض باحلـدود دفـعالقاذف مث يقتل  )1(منه كحد القذف جيلد

  عن املقذوف وال يكون ذلك إال حبد قاذفه.
z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&3131x�9��.�8אطH7א��$�Kx�9��.�8אطH7א��$�Kx�9��.�8אطH7א��$�Kx�9��.�8אطH7א��$�Kx�9��.�8אطH7א��$�Kx�9��.�8אطH7א��$�Kx�9��.�8אطH7א��$�Kx�9��.�8אطH7א��$�K��������

  وجيــب بــاللواط إذا حصــل اإليــالج الــرجم عليهمــا أحصــنا أو مل حيصــنا وال

 خالفـاً  )3(يثبت إال مبا ثبت به الزنا من اإلقـرار والبينـة، وأمـا وجـوب احلـد منـه

وإمنـــا فيهـــا التعزيـــر، فإنـــه إيـــالج يف فـــرج  )4(لـــه: ال حـــد فيـــهأليب حنيفـــة يف قو 
  مقصود به اللذة فوجب أن يتعلق به احلد كالقتل. آدمي

�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(3232x8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�Kx8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�Kx8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�Kx8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�Kx8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�Kx8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�Kx8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�Kx8H7א��9אط�א��
O�6ن��$�K��������
وإمنـــا قلنـــا: إن احلـــد هـــو الـــرجم خالفـــاً للشـــافعي يف قولـــه: وإن كـــان غـــري 

وجدمتوه على عمل من "أنه قال:  �عن النيب  يملا رو  )5(حمصن فعليه اجللد
ومل يشـــرتط يف ذلـــك اإلحصـــان؛ ألنـــه  )6("فـــارمجوا الفاعـــل واملفعـــول قـــوم لـــوط

  .ا جنس مباح وطئها أغلظ من الزنا، وألن املزين
وإمنـــا أتيـــت علـــى خـــالف الوجـــه املـــأذون فيـــه، والـــذكر لـــيس مببـــاح وطـــؤه،  

بـه الزنـا؛  وإمنـا قلنـا: إنـه ال يثبـت إال مبـا يثبـت .فكان فيه أغلظ مـن حـد الزنـا
  ألن حده يتعلق به الرجم فأشبه الزنا.

��������
��������

                                                 
  في (م): يحد. )1(
  في (م): زوال. )2(
  ).574)، الكافي: (242)، الرسالة: (2/225انظر التفريع: ( )3(
  ).3/191مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري263انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  ).574)، الكافي: (232)، الرسالة: (2/225ر: التفريع: (انظ )5(
)، وابن ماجة في الحدود، باب: م�ن عم�ل 4/47أخرجه الترمذي في الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطى: ( )6(

) والح�اكم ق�ال 4/608)، وأب�و داود ف�ي الح�دود، ب�اب: ف�يمن عم�ل عم�ل ق�وم ل�وط: (2/856عمل قوم ل�وط: (
  ).4/355صحيح اbسناد: (
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3333x�I�J.�C�N�ZI�(�Kx�I�J.�C�N�ZI�(�Kx�I�J.�C�N�ZI�(�Kx�I�J.�C�N�ZI�(�Kx�I�J.�C�N�ZI�(�Kx�I�J.�C�N�ZI�(�Kx�I�J.�C�N�ZI�(�Kx�I�J.�C�N�ZI�(�K��������
؛ لقولـه )2(خالفاً ملـن قـال: إنـه يقتـل أو حيـد )1(من أتى يمة فال حد عليه

: "ال حيــــل امــــرئ مســــلم إال بأحــــد ثــــالث: كفــــر بعــــد إميــــان، أو زنــــا بعــــد �
 ملنا؛ وألنــــه وكــــل هــــذا معــــدوم يف مســــألت ،)3(إحصــــان، أو قتــــل بغــــري نفــــس"

  واحلد جيب هلذا املعىن. )4(ينتهك حرمة فرج له حرمة
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3434xM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�KxM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�KxM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�KxM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�KxM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�KxM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�KxM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�KxM'R�;א��I�J�م�>3/�א�
��$�K��������

؛ ألن نكـاح البهيمـة ال يوجـب )6(خالفاً ملن قـال تقتـل )5(وال تقتل البهيمة
قتلهـــا اعتبـــاراً بـــه إذا نكحهـــا مـــا هـــو مـــن جنســـها، وألن قتلهـــا ملـــا مل جيـــز أن 

قتــل، ألن القتــل الواجــب بــالوطء تتكليفهــا مل جيــز أن يكــون حــداً الســتحالة 
  ال يكون إال على وجه احلد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3535x�I�J.�C�N�Z&�����$�Kx�I�J.�C�N�Z&�����$�Kx�I�J.�C�N�Z&�����$�Kx�I�J.�C�N�Z&�����$�Kx�I�J.�C�N�Z&�����$�Kx�I�J.�C�N�Z&�����$�Kx�I�J.�C�N�Z&�����$�Kx�I�J.�C�N�Z&�����$�K��������
 إذا ثبت أنه ال حد عليه فيعاقب لركوبه أمراً ممنوعاً منه حمرماً عليه، فوجـب

  لئال يعود ملثله. )7(زجره عليه

  
  
  
  
  

                                                 
  ).575)، الكافي: (2/225انظر: التفريع: ( )1(
في إح�دى ال�روايتين ع�ن أحم�د حكم�ه حك�م ال>ئ�ط وق�ال الحس�ن: ح�ده ح�د الزان�ي وع�ن أب�ي س�لمة ب�ن عب�د  )2(

  ).8/189الرحمن يقتل ھو والبھيمة (المغني: (
  سبق تخريجه. )3(
  فرج له حرمة سقطت من (ق). )4(
  ).575لكافي: ()، ا2/225انظر: التفريع: ( )5(
  ).8/189ھو مذھب اbمام أحمد وأحد قولي الشافعي وقول أبي سلمة كما سبق ذكره (المغني: ( )6(
  في (م): عنه. )7(
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��������

QDא���
O�$�W�.QDא���
O�$�W�.QDא���
O�$�W�.QDא���
O�$�W�.QDא���
O�$�W�.QDא���
O�$�W�.QDא���
O�$�W�.QDא���
O�$�W�.��������

|��{��~�����|��{��~�����|��{��~�����|��{��~������m�m�m�m ملـة؛ لقولـه تعــاىل:موجـب للحـد يف اجل )1(القـذف
f��e����d���c�����b��a��`���_f��e����d���c�����b��a��`���_f��e����d���c�����b��a��`���_f��e����d���c�����b��a��`���_llll)2(  ـــــــه هلـــــــالل بـــــــن  �اآليـــــــة، وقول

، وال خـــالف يف وجـــوب احلـــد بـــه يف )4("البينـــة وإال حـــد يف ظهـــرك" :)3(أميــة
   . )5(اجلملة

z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&z����:&11xQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�KxQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�KxQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�KxQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�KxQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�KxQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�KxQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�KxQא���ذ�C9��
�א!�gG7وط�,�$�K��������
س يف املقـذوف وجيب احلد على القاذف بتسع خصال: خصلتان فيه ومخـ

  ملقذوف به: اتان يف الشيء لوخص
  ..فالعقل والبلوغ :فأما الخصلتان المشترط وجودهما في القاذف

فالعقــــل والبلــــوغ  :وأمــــا الخمــــس المشــــترط وجودهمــــا فــــي المقــــذوف
واإلســالم واحلريــة والعفــة عـــن الفاحشــة الــيت رمــى ـــا كــان عفيفــا عــن غريهـــا 

الغـــــالم واألنثـــــى، فأمـــــا الغـــــالم فبلـــــوغ أوال، والبلـــــوغ الـــــذي نريـــــده خيتلـــــف يف 
التكليـــف وهـــو االحـــتالم أو غـــريه ممـــا قـــدمناه دون إطاقـــة الـــوطء، ويف األنثـــى 

كونه ممـن   لإطاقة الوطء وإن مل تبلغ بلوغ التكليف، وقد تضمن اشرتاط العق
يتأتى منه الوطء خبالف العنني وابوب غري املعرتض ولـذلك مل جنعلـه شـرطا 

  .ه زاده يف األقسامزائداً ومن أوجب
                                                 

)، وفي ا'صط>ح: ق�ال اب�ن 5/68في اللغة: أصل يدل على الرمى والطرح (معجم مقاييس اللغة: ( القذف: )1(
قط�ع نس�ب مس�لم، وا+خ�ص bيج�اب الح�د: نس�بة آدم�ي مكل�ف عرفة: القذف ا+عم: نسبة آدم�ي غي�ره لزن�ا أو 

غيره حراً عفيفاً مس�لماً بالغ�اً أو ص�غيره تطبي�ق ال�وطء لزن�ا، أو قط�ع نس�ب مس�لم (الرص�اع عل�ى اب�ن عرف�ة: 
)497.(  

  .4سورة النور، اUية:  )2(
ال�واقفى ش�ھد ب�دراً  : بن عافر بن قيس بن عبد ا+علم بن عامر بن كع�ب ب�ن واق�ف ا+نص�اريھ=ل بن أمية )3(

  ).3/574وما بعدھا (اbصابة في تمييز الصحبة: (
  ).898سبق تخريج الحديث في اللعان: ( )4(
  ).6/285)، نيل ا+وطار: (8/215)، المغني: (144انظر: اbجماع 'بن المنذر: ( )5(
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بأن يقذفه بـوطء يلزمـه احلـد وهـو  وأما الخصلتان في الشيء المقذوف:
أو أن ينفــي نســبه مــن أبيــه، فأمــا إن قذفــه بســرقة أو  )1(الزنــا واللــواط ال غــري

  .)2(شرب مخر أو قتل أو كفر فعليه العقوبة وال حيد
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22xQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�KxQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�KxQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�KxQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�KxQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�KxQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�KxQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�KxQא���ذ�
O��Hא,+אط�א��4/�و���9غ�$�و�K��������

ا: إن العقــــل والبلــــوغ شــــرطان يف وجــــوب حــــد القــــاذف؛ ألمــــا وإمنــــا قلنــــ
:"رفــع القلــم �ال علــى مكلــف، لقولــه إشــرطان يف التكليــف واحلــد ال جيــري 

  .)3(عن ثالثة: فذكر الصيب حىت حيتلم وانون حىت يفيق"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�KxQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�KxQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�KxQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�KxQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�KxQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�KxQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�KxQوD�;א,+אط�א��4/�وא���9غ�$�א�K��������

ن املقــذوف عــلــزوال املعــرة  وإمنــا شــرطنامها يف املقــذوف؛ ألن احلــد إمنــا يــراد
 )4(بأن حيد قاذفه وانون والصيب ال يصح الزنا منهما ومها علـى حـال الصـغر

واجلنـون فـال عـار يـدخل عليهمـا بالقـذف، وهـذا إذا قـذفهما بزنـا منهمـا فأمــا 
  إن قذف انون بزنا منه قبل جنونه فإنه جيلد ألن املعرة تدخل بذلك.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44�QD<�Z&�
O��Hو�$�K�QD<�Z&�
O��Hو�$�K�QD<�Z&�
O��Hو�$�K�QD<�Z&�
O��Hو�$�K�QD<�Z&�
O��Hو�$�K�QD<�Z&�
O��Hو�$�K�QD<�Z&�
O��Hو�$�K�QD<�Z&�
O��Hو�$�Kx%�9ط�����^&x%�9ط�����^&x%�9ط�����^&x%�9ط�����^&x%�9ط�����^&x%�9ط�����^&x%�9ط�����^&x%�9ط�����^&��������
ف يــالتكلبلــوغ وإمنــا قلنــا: إن مــن قــذف مطيقــة للــوطء حــد، وإن مل تبلــغ 

؛ ألن املعــرة تــدخل عليهــا بالقــذف كالبــالغ؛ )5(خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي
وألن حكــم وطئهــا حكــم البــالغ يف وجــوب الغســل واملهــر والنفقــة واإلحصــان 

  واإلحالل، وكذلك يف وجوب احلد بالقذف به.
��������
��������

                                                 
  ' غير: سقطت من (م). )1(
)، 242)، الرس�الة: (2/225)، التفريع: (4/379ونة: ()، المد2/828في جملة ھذه ا+حكام انظر: الموطأ: ( )2(

  ).3/259)، المقدمات: (575الكافي: (
  سبق تخريج الحديث. )3(
  في (م): الصبا. )4(
  ).262)، مختصر المزني: (3/145انظر: تحفة الفقھاء: ( )5(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55xQوD�;م�$�אFא,+אط�א���KxQوD�;م�$�אFא,+אط�א���KxQوD�;م�$�אFא,+אط�א���KxQوD�;م�$�אFא,+אط�א���KxQوD�;م�$�אFא,+אط�א���KxQوD�;م�$�אFא,+אط�א���KxQوD�;م�$�אFא,+אط�א���KxQوD�;م�$�אFא,+אط�א���K��������
ـــه تـــك بالقـــذف،  وإمنـــا اشـــرتطنا اإلســـالم؛ ألن عـــرض الكـــافر ال حرمـــة ل

ال حـد علـى قاذفـه، وهـو أعظـم حرمـة مـن الكـافر والكـافر  يالفاسق املل  وألن
  أوىل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�KxQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�KxQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�KxQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�KxQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�KxQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�KxQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�KxQوD�;א�$��A7!א,+אط�א�K��������
 ؛ ألن حرمتــه)1(وإمنــا شــرطنا احلريــة خالفــاً ملــن يقــول: إن العبــد حيــد قاذفــه

 كالكــافر؛ وألن كــل نقــص منــع أن يقتــل بــه احلــر  )2(ناقصــة نقصــاً أوجبــه الــرق

  لم منع أن حيد يف القذف أصله الكفر.سامل
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�Kx%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�Kx%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�Kx%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�Kx%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�Kx%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�Kx%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�Kx%א��ط�Z&��ً>)I3&�QوD�;א,+אط��6ن�א�$�K��������

 وإمنـــا شـــرطنا كونـــه متمكنـــاً مـــن الـــوطء؛ ألن ابـــوب ومـــن جـــرى جمـــراه ال

  .)3(ه معرة بالقذف كالصيبيتأتى منه الزنا فلم تلحق
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x
���������K$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!
�Kx$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!
�Kx$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!
�Kx$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!
�Kx$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!
�Kx$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!
�Kx$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!
�Kx$�א,+אط��6ن�א���XU��.��&7وא��9אط��>�&��א!

؛ )4(عليـه مجـاعوإمنا شرطنا أن احلـد يف الرمـي بالزنـا واللـواط دون غريمهـا باإل
بأربعـــة  مـــن القـــذف علـــى أن يـــأيت )6(شـــرط يف ختليصـــه )5(وألن اهللا عـــز وجـــل

  شهود وليس ذلك إال يف الزنا واللواط. 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�Kx7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�Kx7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�Kx7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�Kx7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�Kx7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�Kx7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�Kx7جuدون�א���I�(�%ط���.�k�&ذא��G��I�(�K��������

د؛ ألن ذلــك حيــوأمــا إن رمــاه بــالوطء فيمــا دون الفــرج: فقــال ابــن القاســم 
التعريض، وقال أشهب ال حيد ألنه صـرح أنـه فعـل مـا لـيس بزنـا وال لـواط   من

  .)7(قال قبلتها كما لو
                                                 

  ).8/216روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد (المغني:  )1(
  الكفر.في (ق) و(ر):  )2(
  كالصبي: سقطت من (ق). )3(
  ).8/215)، والمغني: (144انظر: اbجماع: ( )4(
  في (م): تعالى. )5(
  في (م): تخلصه. )6(
  ).4/396انظر: المدونة: ( )7(



104 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�Kx?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�Kx?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�Kx?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�Kx?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�Kx?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�Kx?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�Kx?�.N�Z��FH��CuX�ZI�(�K��������
ه بـذلك وقــذف عـن أبيـه فعليـه احلـد؛ ألنـه قـد عـر  وإمنـا قلنـا: إذا نفـى رجـالً 

أبــاه وأمــه فعليــه احلــد؛ ومــن نفــاه عــن أمــه فــال حــد عليــه؛ ألنــه كــاذب قطعــاً 
وقوله لسـت ألمـك  والفصل بني قوله لست ألبيك هوالكذب ال يعر املقول ل

ويقينيــا  )1(حــق بأبيــه حكمــاً ويلحــق بأمــه مشــاهدة وحكمــاً أن نســب الولــد ال
دة وإمكــــان البينــــة عليهــــا، ونفــــى النســــب عــــن األب ال يعلــــم مبشــــاهدة الــــوال

  صدقه من كذبه فتلحقه املعرة يف نفيه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�Kx?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�Kx?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�Kx?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�Kx?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�Kx?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�Kx?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�Kx?vBو�Z&�FH��CuX�ZI�(�K��������

: "الــوالء �ومــن نفــى رجــال مــن والئــه فهــو كنفيــه إيــاه مــن نســبه؛ لقولــه 
وإذا وجـب احلـد  )3(: "مـوىل القـوم مـنهم"�، وقوله )2(حلمه كلحمة النسب"

النسب وجب يف نفي الوالء، وقـال بعـض شـيوخنا: فيهـا نظـر وجيـب يف نفي 
أن ال يلزم احلد يف نفي النسب وجوبه يف نفي الوالء، وألن نافيـه كـاذب ألن 
الــوالء يثبــت بالعتاقــة وهــي معلومــة مشــاهدة فنافيهــا كــاذب، وهــو كنــايف ولــد 

  األم.
العتاقــة : ويف هــذا الــذي قالــه شــيخنا نظــر؛ ألن )4(قــال القاضــي أبــو حممــد

 )5(معلومة حكماً ال مشـاهدة ألن العتاقـة الـيت يثبـت ـا الـوالء بإعتاقـه امللـك
ملعتقه ال يعلم إال حكماً ال مشـاهدة، وإذا شـاهدناه  )6(وكون اإلنسان مالكا

قــد أعتقــه فإمنـــا شــاهدنا إعتـــاق مــن حيكـــم لكونــه مملوكـــا كاملعتقــة وحكمـــا ال 

                                                 
  حكما: سقطت من (م). )1(
)، وق���ال: ص���حيح اbس���ناد، واب���ن حب���ان والطبران���ي والش���افعي (نص���ب الراي���ة: 4/341أخرج���ه الح���اكم: ( )2(

4/153.(  
  ).8/11أخرجه البخاري في الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسھم: ( )3(
  قال القاضي أبو محمد: سقطت من (م). )4(
  في (م): قلت )5(
  في (م): المالك. )6(
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ه الـذي باشـر عتقـه فأمـا إذا نفـى ابـن قطعا، وهذا كله إذا نفى املوىل عن موال
ال لنفـي الـوالء، وإمنـا قلنـا: إنـه  )1(املوىل فيجب أن حيكـم لنفيـه إيـاه مـن نسـبه

إذا رماه بالسرقة والقتل وغري ذلك فإنـه يعـزر؛ ألنـه لقـد آذاه بـذلك وأحلـق بـه 
  املعرة بذلك الفعل فيجب ردعه وزجره.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x7AU43א��$�Kx7AU43א��$�Kx7AU43א��$�Kx7AU43א��$�Kx7AU43א��$�Kx7AU43א��$�Kx7AU43א��$�Kx7AU43א��$�K��������
د مضـروب إال اجتهـاد اإلمـام فيمـا يغلـب علـى ظنـه حـ )2(وليس يف التعزيـر

: ال يــــزاد علــــى )3(ردع للمعــــزر خالفــــاً أليب حنيفــــة والشــــافعي يف قوهلمــــا أنــــه
)4(أربعــني

، ألنـــه إمجـــاع )5(وقـــول غريمهـــا: مـــا (يـــنقص مــن احلـــد مخســـة أســـواط 
ملــا نقــش علــى خــامت  )7())6( جلــد معــن بــن زائــدة -� -الصــحابة ألن عمــر
ه مــن صــاحبه مــاال فضــربه مائــة وحبســه مث كلــم بــه فضــربه بيــت املــال وأخــذ بــ

 ي، ورو )8(مائة مث كلم به الثالثة فقال ذكرتين الطعن وكنت ناسـياً فضـربه مائـة
؛ وألن )10(ســاً وتســعني ســوطاً مخأنــه ضــرب يف التعزيــر  -� -، )9(عــن علــي

لزجـر عـن ارتكـاب مـا فعـل وجـب أن يبـاح منـه ارض باحلـد ملـا كـان الـردع و غال
ا حيصــل بـه الغــرض، وألنـه ضــرب رآه اإلمـام حمتاجــاً إليـه يف ردع املعــزر قـدر مـ

  فجاز أن يبلغه أصله ما دون احلد.

                                                 
  في (ق): فيجب أن يحد لنفيه أباه عن نفسه. )1(
) وف�ي 2/744ر أوقرت�ه (الص�حاح: (: ف�ي اللغ�ة: التعظ�يم والت�وقير وأيض�اً: التأدي�ب وع�زرت الحم�االتعزير )2(

ا'ص��ط>ح: عرف��ه اب��ن فرح��ون بقول��ه: تأدي��ب اص��ط>ح وزج��ر عل��ى ذن��وب ل��م يش��رع فيھ��ا ح��دود (تبص��رة 
  ).2/200الحكام: (

  ).4/352)، الرشرح الكبير: (2/200)، تبصرة الحكام: (557انظر: الكافي: ( )3(
  ).2/288)، المھذب: (5/115)، شرح فتح القدير: (268انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  ).8/324)، المغني: (127ھو أحد قولي اbمام أحمد (مختصر الخرقي: ( )5(
) ھ�ـ (س�ير 152أمي�ر الع�رب أب�و الولي�د الش�يباني، اح�د أبط�ال اbس�>م وع�ين ا+ج�واد ت ( معن ب.ن زائ.دة: )6(

  ).5/244)، وفيات ا+عيان: (7/97أع>م النب>ء: (
  (ق).ما بين قوسين سقط من  )7(
  ).8/325معن لم يدرك عمر فكيف إذاً حصلت ھذه القصة؟ وقد ذكرھا ابن قدامة في كتابه المغني: ( )8(
  في (م): عمر. )9(
  ).168-3/166مشكل ا'ثار: ( )10(



106 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313xQD���.�\A743א��$�KxQD���.�\A743א��$�KxQD���.�\A743א��$�KxQD���.�\A743א��$�KxQD���.�\A743א��$�KxQD���.�\A743א��$�KxQD���.�\A743א��$�KxQD���.�\A743א��$�K��������
 إذا عــرض بالقــذف تعريضــاً يفهــم منــه أنــه أراده فعليــه احلــد وحكمــه حكــم

 ، وقـال أبـو)1(الصريح، وذلك معلـوم بشـاهد احلـال وخمـارج الكـالم واألسـباب

ـــــهح ـــــه القـــــذف  )2(نيفـــــة والشـــــافعي: ال حـــــد في ـــــا أنـــــه لفـــــظ يفهـــــم من ، ودليلن
كــابروا وقــالوا: ال يفهــم منــه القــذف فقــد أحــالوا املســألة ألن  كالصــريح، وإن

مـــا يفهـــم مـــن الصـــريح، فـــإذا أحـــالوا ذلـــك ارتفـــع  اخلـــالف فيـــه إذا فهـــم منـــه
  اخلالف.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414xQDא���
Oد�
��$�KxQDא���
Oد�
��$�KxQDא���
Oد�
��$�KxQDא���
Oد�
��$�KxQDא���
Oد�
��$�KxQDא���
Oد�
��$�KxQDא���
Oد�
��$�KxQDא���
Oد�
��$�K��������

ى العبـــد أربعـــون، واألصـــل فيـــه قولـــه حـــد القـــذف علـــى احلـــر مثـــانون، وعلـــ
��m�m�m�m��f��e����d���c�����b��a��̀تعاىل: ���_�����~��}��|��f��e����d���c�����b��a��̀ ���_�����~��}��|��f��e����d���c�����b��a��̀ ���_�����~��}��|��f��e����d���c�����b��a��̀ ���_�����~��}��|llll)3( ،

والصـــحابة بعـــده، وعلـــى العبـــد أربعـــون؛ ألن حـــده  �النـــيب  وألن ذلـــك فعـــل
  على النصف من حد احلر.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515��>א��[��Z&�/3<�$�K��>א��[��Z&�/3<�$�K��>א��[��Z&�/3<�$�K��>א��[��Z&�/3<�$�K��>א��[��Z&�/3<�$�K��>א��[��Z&�/3<�$�K��>א��[��Z&�/3<�$�K��>א��[��Z&�/3<�$�K��xxxxxxxx��������
 تــان: إحــدامها أنقتــل ومل تقبــل توبتــه، ويف الكــافر رواي �ومــن ســب النــيب 

، )4(توبته ال تقبل، واألخرى أا تقبـل وهـذا إذا سـبه بغـري وجـه الـذي كفـر بـه
قتــل أن ذلـــك علـــم علـــى  �قلنـــا: إن املســـلم أو الكــافر إذا ســـب النـــيب  وإمنــا

¬��®��¯���¬��®��¯���¬��®��¯���¬��®��¯���mmmm وقوله تعـاىل: )5("من بدل دينه فاقتلوه" � ارتداده، وقد قال
����¹��¸��¶����µ�� �́�³��²��±������°����¹��¸��¶����µ�� �́�³��²��±������°����¹��¸��¶����µ�� �́�³��²��±������°����¹��¸��¶����µ�� �́�³��²��±������°����������»��º��»��º��»��º��»��º

¾���½��¼¾���½��¼¾���½��¼¾���½��¼llll)6(  فـــأخرب أن اإلميـــان ال حيصـــل مـــنهم مـــىت لـــن حيكمـــوه
                                                 

  ).576)، الكافي: (242)، الرسالة: (2/266)، التفريع: (4/391انظر: المدونة: ( )1(
  ).170-169قناع: ()، ا265bانظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  .4سورة النور، اUية:  )3(
  ).585)، الكافي: (240)، الرسالة: (2/232انظر التفريع: ( )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  .65سورة النساء، اUية:  )6(
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سـبه  –رضـوان اهللا عليـه  -بينهم ويعتقدوا أنه حيكم بالصواب؛ وألن أبا بكـر
رجــل فقــام رجــل فشــهر ســيفه ليضــرب عنقــه فقــال أبــو بكــر: مــا الــذي أنــت 

  .)1(�صانع؟ فقال اقتله لسبه إياك فقال: ليس ذلك إال لرسول اهللا 
، فنقـــول: إن القـــذف �ومل خيـــالف عليـــه أحـــد، ويعـــرض الكـــالم يف قذفـــه 

اإلحصــان ولإلحصــان تــأثري فيــه يتعلــق بــه احلــد فيجــب أن يكــون يراعــي فيــه 
  منه ما يتعلق به القتل أصله الزنا.

وقولنا يتعلق به اإلحصان احرتازا من الشرب، وإذا ثبت أن منه مـا يوجـب 
حــد القــذف مبــين علــى حســب حرمــة وألن  �ذلــك إال للنــيب القتــل فلــيس 

وكــذلك  ،؛ ألنـه ال حرمـة لـهرف الكـافذأال تـرى أنـه ال حـد علـى قــا املقـذوف
أعظم من حرمـة مجيـع  �قاذف العبد لنقصان حرمته عن احلر، وحرمة النيب 

فوجـب أن يكـون حلـد قذفـه زيـادة علـى   أمته مبزية ال يشاركه فيها أحد منهم
  غريه، وليس إال القتل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616KKKKKKKKل�א��������������[��Z&��.م�>��ل���

م�>��ل���.��&��Z]����ل�א��$��
م�>��ل���.��&��Z]����ل�א��$��
م�>��ل���.��&��Z]����ل�א��$��
م�>��ل���.��&��Z]����ل�א��$��
م�>��ل���.��&��Z]����ل�א��$��
م�>��ل���.��&��Z]����ل�א��$��
م�>��ل���.��&��Z]����ل�א��$����$��xxxxxxxx��������
، وألن التوبـة مـن قـذف غـريه �وإمنا قلنا إن توبتـه ال تقبـل إعظامـاً حلرمتـه 

  تقبل يف سقوط احلد ففي قذفه أوىل. ال

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717ل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��Kل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��Kل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��Kل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��Kل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��Kل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��Kل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��Kل�א������[��
4.�?&F��.�7(�)א��Z��/37)=�א��A�/��K��xxxxxxxx��������
قبـــل منـــه اعتبـــاراً قتـــل وال ييووجـــه قولـــه يف الكـــافر إذا قـــال: أنـــا مســـلم أنـــه 

�m�m�m�m��w����v��u���t��s��w����v��u���t��s��w����v��u���t��s��w����v��u���t��s ووجه قوله يقبل منه قوله تعـاىل: باملسلم،
��|��{��z��y���x��|��{��z��y���x��|��{��z��y���x��|��{��z��y���xllll)2( اإلســـالم جيـــب مـــا قبلـــه" �، وقولـــه")وألن )3 ،

ذلــك لــيس بــأعظم مــن كفــره، والفــرق بينــه وبــني املســلم أن الكــافر يعلــم منــه 
                                                 

  ).7/60البيھقي: ( )1(
  .38سورة ا+نفال، اUية:  )2(
  سبق تخريج الحديث. )3(
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 �تقــاد تعظيمــه اعتقــاد ذلــك وإمنــا يقتــل علــى إظهــاره واملســلم يعلــم منــه اع
  فسبه داللة على ردته.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818x�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�Kx�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�Kx�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�Kx�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�Kx�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�Kx�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�Kx�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�Kx�XFu.و>�ل���XU��.�7<N�ZI�(�K��������
 وقال بفالنة وكان ممن حيد قاذفها: إذا أقر بالزنا فإن عني   

فــإن صــدقته حيــد للزنــا دون القــذف، وإن أكذبتــه حــد للزنــا والقــذف؛ ألنــه 
احلـــدان وال بـــا فإنـــه جيتمـــع عليـــه ل قاذفـــا زانيـــاً، وســـواء كـــان بكـــراً أو ثي صـــح

ــــداخالن  ،؛ ألن أحــــدمها جيــــب حلــــق اهللا علــــى التجريــــد وهــــو حــــد الزنــــا)1(يت
  .حبق اآلدميني فلذلك مل يتداخالواآلخر يتعلق 

وقال أشهب: حيد للزنا دون القذف، قـال: ألنـه ال خيلـو أن يكـون صـادقاً 
لقذف، وإن كان كاذبا حد للقـذف دون لأو كاذباً، فإن كان صادقاً لن حيد 

  ..فعلى أي الوجهني كان فال جيتمع عليه احلدانالزنا 
إىل قسم ثالث وهو أن يكـون مكرهـا هلـا  )2(وقال شيخنا أبو بكر قد يزل 

على الزنا فكن صادقا يف إقراره على نفسه بالزنا كاذبا يف قذفه إياها فيجتمع 
  عليه احلدان.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919x�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�Kx�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�Kx�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�Kx�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�Kx�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�Kx�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�Kx�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�Kx�XU��.�7�;א�e4Aذא���G�K��������

حيــد بالقــذف للجهالــة بصــفة املقذوفــة جلــواز أن وإذا مل يعــني حــد الزنــا ومل 
  يكون ممن ال حيد على قاذفها.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020x?(ذ�<�
��������G�Kذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
�>�ذ)?G�Kxذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
�>�ذ)?G�Kxذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
�>�ذ)?G�Kxذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
�>�ذ)?G�Kxذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
�>�ذ)?G�Kxذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
�>�ذ)?G�Kxذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
�>�ذ)?G�Kxذא�&��Kא;�DوN�/�<�Qن�}
ه حـــق مـــن نـــوإذا مـــات املقـــذوف قبـــل أن حيـــد قاذفـــه فلورثتـــه أن حيـــدوه؛ أل

حقوقه جيوز له التوكيل فيه فكان للورثة القيـام لـه اعتبـاراً بسـائر حقوقـه؛ وألن 
  تنتشر معرته على أولياء املقذوف فكان هلم القيام به. القذف

                                                 
  ).577)، الكافي: (2/222يع: ()، التفر4/384انظر: المدونة: ' )1(
  في (م): يخلوا. )2(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121ز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kز�Z.��Aو�N���XאUא��Z.��A���.�36��&N�Z.Bذא�>�ل�G�Kאאאאאאאאx��Xx��Xx��Xx��Xx��Xx��Xx��Xx��X��������
  بـن ابـن الزانيـة فـال حـد عليـه، فـإن قـال: يـا اإذا قال البن أمة أو كتابية: يا 

نســبه لـه مـن  يبـن زنيـة نفــا، والفصــل بينهمـا أن قولـه يــا )2(فعليـه احلـد )1(زينـة
بـن الزانيـة قـذف ألمـه ال نفـي اوإضافته إىل فعل ال يلحق الولد فيه، وقولـه يـا 

  لنسبه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222xذ��>&��Aذא�>�ل�G�Kxذ��>&��Aذא�>�ل�G�Kxذ��>&��Aذא�>�ل�G�Kxذ��>&��Aذא�>�ل�G�Kxذ��>&��Aذא�>�ل�G�Kxذ��>&��Aذא�>�ل�G�Kxذ��>&��Aذא�>�ل�G�Kxذ��>&��Aذא�>�ل�G�K��������

 ؛ ألن املنبـوذ)3(إذا قال له: يا منبوذ فعليه احلـد؛ ألنـه عـرض لـه بنفـي نسـبه
  منقطع النسب غري الحق بأحد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323وNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�KوNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�KوNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�KوNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�KوNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�KوNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�KوNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�KوNא����O�QDא���
O�6ن��$�QF3yBא�$�K��������xe�&د����Oxe�&د����Oxe�&د����Oxe�&د����Oxe�&د����Oxe�&د����Oxe�&د����Oxe�&د����O��������
اختلــــف عنـــــه يف حــــد القـــــذف هــــل هـــــو مــــن حقـــــوق اهللا أو مــــن حقـــــوق 

: وفائدة ذلك أنه إذا كان من حقوق اهللا فال جيوز العفو عنه بعـد )4(اآلدميني
مـام، وإذا كـان مـن حقـوق اآلدميـني جـاز العفـو عنـه، والصـحيح بلوغه إىل اإل

ق اهللا ال تـورث؛ أنه من حقوق اآلدميني بدليل أنه يورث عن املقذوف وحقـو 
  .)5(وألنه ال يستحق إال مبطالبة اآلدمي، واهللا أعلم

�@�@�  
  

<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                 
  في (ق): وانية. )1(
  ).2/226انظر: التفريع: ( )2(
  ).576انظر: الكافي: ( )3(
  ).577)، الكافي: (4/387انظر: المدونة: ( )4(
  وهللا أعلم: سقطت من (ق). )5(
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<<<<<<<<
ÄŞÏÖ]<h^jÒÄŞÏÖ]<h^jÒÄŞÏÖ]<h^jÒÄŞÏÖ]<h^jÒÄŞÏÖ]<h^jÒÄŞÏÖ]<h^jÒÄŞÏÖ]<h^jÒÄŞÏÖ]<h^jÒEEEEEEEE11111111DDDDDDDD<<<<<<<<

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x�<7:א��
O��Hو�Kx�<7:א��
O��Hو�Kx�<7:א��
O��Hو�Kx�<7:א��
O��Hو�Kx�<7:א��
O��Hو�Kx�<7:א��
O��Hو�Kx�<7:א��
O��Hو�Kx�<7:א��
O��Hو�K��������
: وجيـــب القطـــع علـــى مـــن يســـرق مـــن العقـــالء )2(قـــال القاضـــي أبـــو حممـــد

البــالغني ربــع دينــار مــن الــذهب علــى اخــتالف صــفاته وأنواعــه مــن جــودة أو 
، أو ثالثـــــة دراهـــــم مـــــن الـــــورق علـــــى اخـــــتالف )3(لرداءة أو معمـــــل أو مهمـــــ

أنواعهــــا ال يقــــوم أحــــد الصــــنفني بــــاآلخر، أو عــــرض يســــاوي أحــــدمها حبيــــث 
يكــون الغالــب مــن نقــده إذا أخرجــه مــن حــرزه الــذي هــو حــزر مثلــه علــى مــا 

مسلماً كان أو كـافراً، ذكـراً كـان أو  ،نبينه من بعد، حراً كان السارق أو عبداً 
مشاركاً بربع دينـار فمـا زاد عليـه، إذا كـان املسـروق ممـا حيتـاج أنثى، منفرداً أو 

الذي ال ميكن االنفـراد بسـرقته،  )4(إىل التعاون يف سرقته مثل اجلذع أو العدل
وشـــبه فأخرجـــه اجلماعـــة مـــن حـــرز  )5(فـــإن كـــان ممـــا ميكـــن الواحـــد كـــالكيس

 ى بـني فالقطع على واحد مـنهم عنـد مالـك، ومـن متـأخري أصـحابنا مـن سـو
  .)6(األمرين فأوجب يف املوضعني القطع واعتربه مبا حيتاج إىل التعاون

��������
��������

                                                 
) 3/154ء وستر (معجم مقاييس اللغة:: في اللغة أخذ الشيء في خفاوالسرقة يقصد كتاب القطع في السرقة: )1(

وفي ا'صط>ح، أخذ مكلف حرا ' يعقل لصغره وما'ً محترما لغيره أخرجه من حرزه بقصد واح�د خفي�ة ' 
  ).504شبھة له فيه (حدود ابن عرفة: 

  قال القاضي أبو محمد: سقطت من (ق). )2(
  في (م): أو إھمال. )3(
  ).396الوزن الكبير (المصباح المنير  -بكسر العين – الجذع: أي الخشبة الكبيرة، والعدل )4(
  في (م): كالكبش.  )5(
)، 243)، الرس�الة: (2/227)، التفريع: (4/412)، المدونة: (2/831في جملة ھذه ا+حكام انظر: الموطأ: ( )6(

  ).3/207)، المقدمات: (578الكافي: (
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�Kx�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�Kx�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�Kx�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�Kx�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�Kx�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�Kx�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�Kx�<7:��.�=^א����Hد���وN�$�K��������
��m�m�m�m��P��O��P��O��P��O��P��Oوإمنــا أوجبنــا القطــع بالســرقة يف اجلملــة؛ لقولــه تعــاىل:

R���QR���QR���QR���Qllll)1(  قطــع يف جمــن مثنــه ثالثــة دراهــم �اآليــة، وألنــه)2( ،
: مل أرد هـذا هـو عليـه صـدقة (هـال وقطع سارق رداء صفوان وقال ملا قـال لـه

  .)4(؛ وألن ذلك إمجاع)3(قبل أن تأتيين به)
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�Kx=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�Kx=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�Kx=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�Kx=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�Kx=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�Kx=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�Kx=^א����Hא,+אط�א���9غ�$�א��4/�$�و�K��������

ـــه تعـــاىل: ��m�m�m�m��T��S��T��S��T��S��T��Sوإمنـــا شـــرطنا البلـــوغ والعقـــل يف وجـــوب القطـــع؛ لقول
X���W��V���������UX���W��V���������UX���W��V���������UX���W��V���������Ullll)5(  شــرط التكليــف  مــنوذلــك ال يكــون إال مبكلــف، و

: "رفـــع القلـــم عـــن ثـــالث فـــذكر الصـــيب حـــىت حيـــتلم �، لقولـــه البلـــوغ والعقـــل
، وألن ذلك حد من احلدود فلم يتوجه إال علـى البـالغ )6(وانون حىت يفيق"

  عاقل كحد الشرب والقذف.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x=^א����Hو�$��א��^=�Kx$�א,+אط�א�<#��Hو�$��א��^=�Kx$�א,+אط�א�<#��Hو�$��א��^=�Kx$�א,+אط�א�<#��Hو�$��א��^=�Kx$�א,+אط�א�<#��Hو�$��א��^=�Kx$�א,+אط�א�<#��Hو�$��א��^=�Kx$�א,+אط�א�<#��Hو�$��א��^=�Kx$�א,+אط�א�<#��Hو�$����������K$�א,+אط�א�<#�

 )7(وإمنــــــا شــــــرطنا النصــــــاب خالفــــــاً ملــــــن أوجــــــب القطــــــع يف ســــــرقة القليــــــل
القطـع يف ربـع ي: "ورو  )9(كـان ال يقطـع يف التافـه  �ا روي أنـه ؛ ملـ)8(والكثري

  .)10("دينار فصاعد
                                                 

  .38سورة المائدة، اUية:  )1(
)، ومسلم ف�ي الح�دود، ب�اب: ح�د 8/17: ("والسارق والسارقة"ود، باب: قوله تعالى:أخرجه البخاري في حد )2(

  ).3/1313السرقة ونصابھا: (
)، والنس�ائي ف�ي قط�ع الس�ارق، ب�اب: م�ا 4/553أخرجه أبو داود في الحدود، ب�اب: م�ن س�رق م�ن ح�رر : ( )3(

)، وأحم�د 2/865م�ن الح�رز: ()، وابن ماج�ة ف�ي الح�دود، ب�اب: م�ن س�رق 8/69يكون حرزاً وما ' يكون: (
  )، وصححه الحفاظ.8/265)، والبيھقي: (4/380)، والحاكم: (2/40(

  ).7/200للنووي: ( -)، شرح مسلم8/240)، المغني: (13/340)، المحلي: (139انظر: اbجماع: ( )4(
  .38سورة المائدة، اUية:  )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  والكثير: سقطت من (ق). )7(
  ).8/242الحسن وأبو داود وابن بنت الشافعي والخوارج قالوا: يقطع في القليل والكثير (المغني:  فإن )8(
  سبق تخريج الحديث. )9(
)، ومسلم ف�ي الح�دود، ب�اب: 8/17: ("والسارق والسارقة" أخرجه البخاري في الحدود، باب: قوله تعالى: )10(

  ).3/1313حد السرقة ونصابھا: (



112 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x�<7:א���#X�$�Kx�<7:א���#X�$�Kx�<7:א���#X�$�Kx�<7:א���#X�$�Kx�<7:א���#X�$�Kx�<7:א���#X�$�Kx�<7:א���#X�$�Kx�<7:א���#X�$�K��������
وإمنــا قلنــا: إن النصــاب مـــن الــذهب ربــع دينــار، ومـــن الــورق ثالثــة دراهـــم 

، لقولــه )1(أليب حنيفــة يف قولــه: إنــه ال يقطــع يف أقــل مــن عشــرة دراهــم خالفــاً 
قطع يف  �فعم، وألنه  )mmmmR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��Ollll)2 تعاىل:

يقطــع يف ربــع دينــار  �، وقالــت عائشــة: كــان النــيب )3(دراهــم ثالثــة جمــن مثنــه
  وهذا نص. )6())5(القطع يف ربع دينار ي:، (ورو )4(فصاعدا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xא���ق�Z&��<7:א���#X�$�Kxא���ق�Z&��<7:א���#X�$�Kxא���ق�Z&��<7:א���#X�$�Kxא���ق�Z&��<7:א���#X�$�Kxא���ق�Z&��<7:א���#X�$�Kxא���ق�Z&��<7:א���#X�$�Kxא���ق�Z&��<7:א���#X�$�Kxא���ق�Z&��<7:א���#X�$�K��������

وإمنا قلنـا: إن النصـاب مـن الـورق ثالثـة دراهـم كانـت قيمتهـا ربـع دينـار أو 
م الــذهب بالفضــة وال الفضــة بالــذهب، خالفــاً للشــافعي يف يقــو ألنــه ال  أقــل،

نصــاب للفضــة وأن االعتبــار بربــع دينــار أو قيمتــه مــن الفضــة أو  قولــه: إنــه ال
، )8(mmmmR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��Ollll لقولـــــــه تعـــــــاىل: ؛)7(العـــــــروض

قطـع يف  �فالظاهر يعم من سرق ثالثة دراهم قيمتهـا دون الربـع، ويـرى أنـه 
، وهذا يفيد االعتبـار بالـدراهم إذا بلغـت هـذا القـدر، )9(جمن مثنه ثالثة دراهم

ان وقــــيم املتلفــــات فوجــــب أن تكــــون ســــرقته مثــــيف األ وألنـــه أصــــل مــــال يعتــــرب
دون االعتبــار بغــريه أصــله الــذهب، وألن كــل حكــم  يف نفســه همعتــربة مبقــدار 

الـذهب وجـب أن يعتـرب فيـه  تعلق علـى الـذهب والـورق اعتـرب فيـه نصـاب مـن
  .)10(ق، أصله الزكاةالور  نصاب من

                                                 
  ).3/200مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري269حاوي: (انظر: مختصر الط )1(
  .38سورة المائدة، اUية:  )2(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )3(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )4(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )5(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )6(
  ).171)، اbقناع: (263)، مختصر المزني: (6/130انظر ا+م: ( )7(
  .38سورة المائدة، اUية:  )8(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )9(
  في (م): كالزكاة. )10(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77xא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�Kxא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�Kxא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�Kxא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�Kxא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�Kxא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�Kxא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�Kxא�74وض�Z&��<7:א���#X�$�K��������
فأمـــا العـــروض فإـــا مقومـــة بالـــدراهم دون الـــذهب فـــإن ســـاوى مـــا ســـرق 

)1(منها
ثالثة دراهـم قطـع سـارقه، وكـان شـيخنا أبـو بكـر يقـول: هـذا إذا كـان  

فـــإذا كـــان غالـــب نقـــدهم الـــذهب  )2(ذلـــك املوضـــع الفضـــة الغالـــب مـــن نقـــد
 مت بالذهب.قو  
((((((((z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#88x�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�Kx�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�Kx�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�Kx�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�Kx�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�Kx�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�Kx�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�Kx�<7:א���#X�$�x>Pאع�א�XN�e.��A�:3א��$�K��������

 وإمنا سوينا بني أنواع اجلنس لعموم الظواهر،وألن كل حكم تعلق بالـذهب

  والفضة اعترب فيه نصاب يتساوى فيه  سائر أنواعه كالزكاة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�Kx=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�Kx=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�Kx=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�Kx=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�Kx=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�Kx=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�Kx=^א���
O�$א�3����א!7ز��$�K��������

، )3(معتـرب نه أن احلـرز غـريع يوإمنا اعتربنا أن يسرق من احلرز خالفاً، ملن حك
 ، فــــــــــإذا أواه )4(: "ال قطــــــــــع يف متــــــــــر معلــــــــــق وال يف حريســــــــــة جبــــــــــل�لقولــــــــــه 

ــــغ مثــــن اــــن) 5(املــــراح واجلــــرين ــــالقطع فيمــــا بل ــــني أن تكــــون حمــــرزة )6("ف  ففــــرق ب
بـني أن تبقـى علـى أصـلها يف بـاب القطـع فـدل علـى اعتبـار و إىل املراح  )7(بإيوائها

ملنتهـب قطــع وال خمـتلس وال علــى خـائن وال علــى مــن احلـرز، وقولــه: "لـيس علــى ا
 )9(مينـــع منـــه حبـــرز ألنـــه مل )8(وديعـــة عنـــده أو مـــال قـــراض فـــال قطـــع عليـــه أخـــذ

  وال ممنوعة عنه وال عن غريه. )10(خذ يف دار غري مقفلةأفكذلك من 
                                                 

  في (م): منه. )1(
  في (م): إذا كان غالب نقدھم الدراھم. )2(
  ).8/348حكى ھذا القول عن عائشة والحسن والنخعي وداود (المغني: ( )3(
  ).1/1367حرس بالجبل إذا سرق قطع (النھاية: بالنخل والشجر وحريسه: أي ليس فيما ي ثمر معلق: )4(
  ).1/263ھو موضع مبيت الغنم، والجرين: ھو موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن (النھاية:  المراح: )5(
)، 8/78)، والنسائي في قطع السارق، باب: الثمر يس�رق: (4/549أخرجه أبو داود، باب: ما ' يقطع فيه: ( )6(

  ).2/831باب: من سرق في موطئه مرس>: (وابن ماجة في الحدود، 
  في (م): بأنواعھا. )7(
)، والنس�ائي ف�ي قط�ع الس�ارق، ب�اب: م�ا ' 2/552أخرجه أبو داود ف�ي الح�دود، ب�اب: القط�ع ف�ي الخلس�ة: ( )8(

)، والترم�ذي ف�ي ح�دود ب�اب: م�ا 2/864)، وابن ماجة في الحدود، باب: الخائن والمنتھ�ب: (8/81قطع فيه: (
  ).4/42الخائن...وقال: حسن صحيح: جاء في 

  في (ق): يجوز. )9(
  في (م) و(ر): متعلقة. )10(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x
���������K$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
�Kx$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
�Kx$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
�Kx$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
�Kx$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
�Kx$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
�Kx$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
�Kx$�&7א��7yG�Mאج�א;�ل�&�Zא!7ز�$�א�3����א!
 رز؛ ألنـه مـا دام يف احلـرز فلـم (تـتم السـرقة؛ ألنوإمنا راعينا إخراجه من احل

  بإخراج املسروق منه. )1(هتك احلرز ال يتم إال)
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111�$�7(�)وא;:�89وא��،
�K$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
،�وא;:�89وא�(�)�K�$�7$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
،�وא;:�89وא�(�)�K�$�7$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
،�وא;:�89وא�(�)�K�$�7$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
،�وא;:�89وא�(�)�K�$�7$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
،�وא;:�89وא�(�)�K�$�7$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
،�وא;:�89وא�(�)�K�$�7$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
،�وא;:�89وא�(�)�K�$�7$�א��e.��A�:3א�H7/�وא;�MN7وא!�7وא�4�
x=^א���
Ox=^א���
Ox=^א���
Ox=^א���
Ox=^א���
Ox=^א���
Ox=^א���
Ox=^א���
O��������

وإمنــــا ســــوينا بــــني الرجــــل واملــــرأة، واحلــــر والعبــــد، واملســــلم والكــــافر لعمــــوم 
ع حلفــظ األمــوال وصــيانتها ومل يعتــرب فيــه تكــافؤ ِر القطــع ُشــوألن  ؛)2(الظــواهر

الدماء بني السارق واملسـروق منـه فوجـب اعتبـار عمومـه ألنـه ضـرب مـن حـد 
احلرابة بدليل أن املسلم إذا سـرق مـن الكـافر وإن كـان ال يقـاد بـه إذا قتلـه يف 

رابة قبـل قتل احل يف احلرابة، وإن كان ال يقاد به ال عفو فيه كما ال عفو للويل
  التوبة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�Kx=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�Kx=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�Kx=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�Kx=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�Kx=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�Kx=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�Kx=^א���@�:A�B��#X��<7��$�hא+,B�6ن�א�$�K��������

وإمنـــا قلنـــا: إن االشـــرتاك يف ســـرقة النصـــاب ال يســـقط خالفـــاً أليب حنيفـــة 
؛ لعمــوم الظــواهر واخلــرب، وألن القطــع شــرع لصــيانة األمــوال لــئال )3(والشــافعي

ان االشـــرتاك يف تـــك وجيـــرتأ عليهـــا كالقصـــاص املشـــروع حلفـــظ النفـــوس مث كـــ
القتــــل ال مينــــع القــــود ألن يف منعــــه إبطــــال الغــــرض الــــذي وضــــع لــــه كــــذلك 

علــــى  )5(الــــيت تســـتحق ــــا تنـــاول األعضــــاء جيـــب )4(االشـــرتاك؛ وألن اجلنايـــة
اجلماعــة إذا اشــرتكوا فيهــا مــا جيــب علــى املنفــرد أصــله اجلماعــة إذا قطعــت يــد 

خــراج املســروق مــن احلــرز الرجــل أو عضــوا مــن غــري اليــد؛ وألن اشــرتاكهم يف إ

                                                 
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )1(
  من اUيات وا+حاديث الواردة في حد القطع. )2(
  ).172للمارودي: ( -)، واbقناع270انظر: مختصر الطحاوي:  )3(
  في (م) و(ر): الجنايات. )4(
  يجب: سقطت من (م). )5(
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قوا متاعـاً فجعلـوه علـى دابـة إىل خـارج ر قطع اجلميع بدليل أم لـو سـ يقتضي
  لقطعوا. احلرز

z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(1313�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K�e����.و������X�4و��BG�?����H7אyG�Z����)��B������&�e����.������A7u3א��$�K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
xkl`و��cא�xkl`و��cא�xkl`و��cא�xkl`و��cא�xkl`و��cא�xkl`و��cא�xkl`و��cא�xkl`و��cא���������

وغـــريه ممـــا ال  وإمنـــا فرقنـــا بـــني مـــا ال ميكـــن إخراجـــه إال مبعاونـــة وبـــني الثـــوب
حيتاج إىل معاونة ألن نسبته السرقة إىل اجلميع فيقضـى أن يكـون لكـل واحـد 
مــنهم قســط فيهــا وذلــك ال حيصــل إال بالتعــاون الــذي لــواله مل خيــرج املســروق 
مــن احلــرز، ووجــه التســوية يف إخراجــه مــن احلــرز حاصــل مــنهم كالــذي حيتــاج 

  إىل معاونة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(141474א���I��.����3�Bא�$�K74א���I��.����3�Bא�$�K74א���I��.����3�Bא�$�K74א���I��.����3�Bא�$�K74א���I��.����3�Bא�$�K74א���I��.����3�Bא�$�K74א���I��.����3�Bא�$�K74א���I��.����3�Bא�$�Kx?H7אyG����������ض�א;:7وق�و>��7yGאx?Hض�א;:7وق�و>��7yGאx?Hض�א;:7وق�و>��7yGאx?Hض�א;:7وق�و>��7yGאx?Hض�א;:7وق�و>��7yGאx?Hض�א;:7وق�و>��7yGאx?Hض�א;:7وق�و>��7yGאx?Hض�א;:7وق�و>

 )1(واالعتبار بقيمة العرض املسروق وقت إخراجه من احلرز ال وقت القطـع
؛ )2(خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه: إن االعتبـــار بكمـــال النصـــاب وقـــت القطـــع

نفصــال املســروق مــن احلــرز ال ؛ وألن الــنقص احلــادث بعــد ا)3(لعمــوم الظــاهر
 )4(فيتلـف بعضـه مثل أن يسرق ثوباً يؤثر يف سقوط احلرز أصله نقصان العني 

يف القطع فرجع إىل ما دون النصاب، وألنـه سـارق لنصـاب مـن حـرز مثلـه ال 
شـــبهة فيـــه أصـــله إذا مل يـــنقص القيمـــة، واالعتبـــار يف احلـــدود حـــال الوجـــوب 
دون حال االسـتيفاء، كالعبـد إذا زىن فلـم حيـد حـىت أعتـق والبكـر إذا زىن فلـم 

  حيد حىت أحصن.
��������
��������

                                                 
  ).581)، الكافي: (2/227)، التفريع: (4/412انظر: المدونة: ( )1(
  ).3/15)، تحفة الفقھاء: (273انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  في (م): الظواھر. )3(
  في نصفه. )4(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515KKKKKKKK��������x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$x�ًY�#(ًא�l�6א�

م�>^=�&7��Zق�����$��������
 ؛ ألن سرقة هذا ال تصـح فـإن كـان)1(إذا سرق عبداً كبرياً فصيحاً مل يقطع

 كبرياً عجمياً أو كان صغرياً قطع ألن هذا يف حكـم البهيمـة وأدون حـاال مـن

  الصغري الذي ال اختيار له وال متييز.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616xًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�Kxًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�Kxًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�Kxًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�Kxًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�Kxًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�Kxًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�Kxًאl�n7ًא�O7ق���Z&�=^<�$�K��������

 )2(حــراً صــغرياً قطــع عنــد مالــك وقــال عبــد امللــك: ال قطــع عليــه إذا  ســرق
ذكــر لــه أن رجــالً  �أنــه  يودليلنــا مــا رو  )3(وهــو قــول أيب حنيفــة والشــافعي

وألنه حيوان غري مميز سرق من حرز مثله جيب  )4(يسرق الصبيان فأمر بقطعه
  بذله عند اإلتالف كالبهيمة.

z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(1717�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K�Aً��و����R������&�4R7ق������Z���&�=���^<�$�K��kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���kl���`ً��وYu���#&و�N��ً���:.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
xKB�I3;א�Z&xKB�I3;א�Z&xKB�I3;א�Z&xKB�I3;א�Z&xKB�I3;א�Z&xKB�I3;א�Z&xKB�I3;א�Z&xKB�I3;א�Z&��������

ويقطـــــع يف ســـــرقة الطعـــــام الرطـــــب واليـــــابس مـــــن الفواكـــــه والبطـــــيخ وغـــــريه  
خالفــاً أليب حنيفــة يف إســقاطه  )6(مطبوخــاً ونيئــاً  )5(كالقثــاء، والتفــاح واللحــم

متـــر ال قطـــع يف " :�، للظـــاهر واخلـــرب، وقولـــه )7(القطـــع بســـرقة رطـــب الطعـــام
متملــك   )9(، وألنــه مــال)8("معلــق فــإذا أواه اجلــرين فــالقطع فيمــا بلــغ مثــن اــن

  كاليابس؛ وألن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحرج إىل هذا من اليابس.

                                                 
  ).580)، الكافي: (2/228انظر: التفريع: ( )1(
  ).580)، الكافي: (2/238انظر: الموطأ: ( )2(
  ).264)، مختصر المزني: (273وي: (انظر: مختصر الطحا )3(
  يجب: سقطت من (م). ) 4(
  ).8/268)، والبيھقي في سننه: (13/369أخرجه ابن حزم في المحلي: ( )5(
  في (م): دون اللحم. )6(
  ).579)، الكافي: (2/228)، التفريع: (4/418انظر: المدونة: ( )7(
  ).3/203ح الميداني: ()، مختصر القدوري مع شر272انظر: مختصر الطحاوي: ( )8(
  مال: سقطت من (ق). )9(
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، للظــاهر واخلــرب، وألن  )2(خالفــاً أليب حنيفــة )1(ويقطــع يف ســرقة املصــحف
 ســــرقته كســــائر كــــل مــــا جــــاز بيعــــه (وأخــــذ العــــوض عليــــه جــــاز أن يقطــــع يف

وأخـذ العــوض  )3(ويقطـع يف سـرقة مجيــع املتمـوالت الـيت جيــوز بيعهـا) األمـوال،
راً غــري حمظــو حلشــيش، أو االصــيد والــرتاب و عليهــا: كــان أصــلها مباحــاً كاملــاء و 

 مبـــاح كالثيـــاب والعقـــار وحنـــوه، خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه إن كـــل مـــا أصـــله
واخلــرب، وألنــه نــوع مــن مــال يتمــول يف لظــاهر ل، )4(مباحــاً فــال قطــع يف ســرقته

ال مينع القطع يف سرقته كالعبيد أصـلهم  )5(العادة كالثياب، وألن أصله مباحاً 
  .)6(اإلباحة ألم مباح ملن شاء أن يسرقهم من دار احلرب ويسرتقهم

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818xא�<��ش�=^<�$�Kxא�<��ش�=^<�$�Kxא�<��ش�=^<�$�Kxא�<��ش�=^<�$�Kxא�<��ش�=^<�$�Kxא�<��ش�=^<�$�Kxא�<��ش�=^<�$�Kxא�<��ش�=^<�$�K��������
يب خالفـــاً أل )8(إذا ســـرق مـــن القـــرب كفنـــا يســـاوي نصـــاباً  )7(يقطـــع النبـــاش

للظـاهر واخلـرب؛ وألنـه سـارق النصـاب مـن مـال ال شـبهة لـه فيـه مـن  )9(حنيفـة
القطــع كســائر الســراق، وألن ســقوط القطــع ال خيلــوا أن  )10(حــرز مثلــه فيلزمــه

يكــــون لعــــدم امللــــك أو احلــــزر أو لعــــدم اخلصــــومة، وال جيــــوز أن يكــــون لعــــدم 
 لعــدم احلــرز امللــك، ألن امللــك ثابــت علــى الكفــن إمــا للميــت أو لورثتــه، وال

ألن القرب حرز للميت ولكفنه، وألن حرز كل شيء ما جرت العادة بـه ومـن 
إىل  )11(دفـــن ميتـــاً بكفنـــه وســـد القـــرب لـــن ينســـبه أحـــد إىل إضـــاعة الكفـــن وال

                                                 
  ).4/418انظر: المدونة: ( )1(
  ).3/203)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (272انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  بين قوسين سقطت من ق )3(
  .)3/205) ومختصر القدوري (273انظر مختصر الطحاوي ( )4(
  ما بين قوسين: سقطت من (ق). )5(
  ).4/418نظر: المدونة: (ا )6(
  ).3/203)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (272انظر: مختصر الطحاوي: ( )7(
  في (ق): كون ا+بوحة. )8(
  في (م): ويسرقھم. )9(
  في (م): فلزمه. )10(
  ': سقطت من (ق). )11(
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تفريط فيه، وال لعدم اخلصـومة (ألـا واجبـة للورثـة أو اإلمـام إذا مل تبـق جهـة 
  .)1(لسقوط القطع فثبت وجوبه)

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919$�K$�K$�K$�K$�K$�K$�K$�K��������xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<xא;�ل���.�Z&<�8و�א��Z&7ق���Z&�=^<��������
ويقطع من سرق من الغنم ومن بيت املـال خالفـاً لعبـد امللـك يف قولـه: إنـه 

، ووجــه )2(علــى قــدر نصــيبه بربــع دينــار قطــع وإال قطــع عليــه ةمــن ســرق زيــاد
القطـع الظـاهر واخلـرب؛ وألنـه سـرق مـاال مـن حـرز ال شـبهة لـه يف عينـه   إجياب

مــال تقبــل شــهادته فيــه جــاز أن يقطــع يف الســرقة منــه   كغــري املغــنم، وألن كــل
كمال األجنيب، ووجه إسقاطه حصول الشبهة له فيه كاألب يسرق مـن مـال 

  ابنه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020x/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�Kx/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�Kx/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�Kx/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�Kx/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�Kx/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�Kx/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�Kx/�H��:A7O�B�7وq,�Bو�/��Bو��
م�א��^=�94&�7��$��$�K��������

أواه اجلرين إذا ال قطع يف مثر معلق وال خنل وال شجر وال حريسة جبل إال 
: "ال يقطــــع يف مثــــر وال  �، واألصــــل فيــــه قولــــه )3(راح قطــــع يف ســــرقتهأو املــــ
معنـاه يف رؤوس النخـل والشـجر ألنـه مل يضـعه فيـه   )5(والكثـر اجلمـار )4(كثر"

د إىل إحــرازه فيــه، وإمنــا هــو بوضــع اهللا تعــاىل، فــإذا أواه إىل اجلــرين صــكمــن يق
ال قطـع  ك أيضـاً كـذل  يففيه القطع، ألنه أحرزه يف حرز مثلـه، والغـنم يف الرعـ

  يف غري حرز فإذا أواها املراح حصلت حينئذ حمرزة. )6(فيها ألا منتشرة
��������
��������

                                                 
  ما بين قوسين: سقط من (م). )1(
  ).579لكافي: ()، ا244)، الرسالة: (2/228انظر: التفريع: ( )2(
  ).579)، الكافي: (244)، الرسالة: (2/228انظر: التفريع: ( )3(
)، والنس�ائي ف�ي قط�ع الس�ارق، ب�اب: م�ا ' قط�ع 4/549أخرجه أبو داود في الحدود، باب: ما ' قطع في�ه: ( )4(

ح�دود، ب�اب: )، والترمذي ف�ي ال2/865)، وابن ماجة في الحدود باب: ' يقطع في ثمر و' كثر: (8/78فيه: (
  ).4/52' قطع في ثمر وقال حديث حسن: (

  والكثر الجمار: سقط من (م) ومن (ر). )5(
  في (م): متيسرة. )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121x�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�Kx�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�Kx�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�Kx�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�Kx�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�Kx�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�Kx�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�Kx�<7u3&زل��>&��J�(7ق�دא����Z&�K��������
ومــن دخــل داراً فيهــا منــازل متفرقــة لقــوم منــزل كــل واحــد مغلــق عــن منــزل 

؛ ألنـه )1(اآلخر فسرق من بعضها شيئاً وأخرجه إىل ساحة الدار فعليـه القطـع
 )2(الـذي هـو فيـه ويغلـق بابـه عليـه ه البيـتقد أخرجه من حرزه وألن مـن حـرز 

ســاحة الــدار فــإن كانــت لــدار لواحــد فــال قطــع عليــه حــىت خيــرج بــه مــن  دون
  )3(مجلتهــا حــرزاً ملــا يكــون فيهــا، فــإذا أخرجــه إىل ســاحتها كــان مجيعهــا؛ ألن

  ه.إىل موضع منه آخر فال قطع علي )4(من موضع من احلرز كمن نقله
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222xא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���Kxא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���Kxא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���Kxא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���Kxא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���Kxא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���Kxא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���Kxא!7ز�Z&7אج�א�|�%�א;:7وق�yG�=^א���$�Mא;7א���K��������
املســـروق مـــن احلـــرز فمـــن باشـــر ذلـــك يف القطـــع إخـــراج الشـــيء  )5(املراعـــاة

كـــان هـــو خـــارج احلـــرز أو داخلـــه، فلـــو اجتمـــع ســـارقان أحـــدمها خـــارج  قطـــع
واألخر داخله فقرب الداخل املتاع إىل موضع النقب داخل احلـرز؛ فـإن  احلرز

اخلـــارج يـــده فأخرجــــه فعلـــى اخلـــارج القطـــع ألنــــه هـــو املخـــرج لــــه دون  لدخـــأ
ال قطـع عليـه؛ ألنـه مل يكـن منـه إخـراج يف احلقيقـة ألنـه   )6(الداخل، وقـد قيـل

فصـــار كـــاملخرج مـــن غـــري  )7(كـــان يف حكـــم املخـــرج بتقريبـــه إىل بـــاب النقـــب
ــــن جيــــب علــــى الــــداخل؛ ألنــــه يف احلقيقــــة مل  )8(حــــرز، فــــإذا مل جيــــب عليــــه ل

مـن احلـرز وإمنـا عرضـه لإلتـالف واإلخـراج، والقيـاس أن القطـع علـى  )9(خيرجه
  اخلارج ألنه باشر إخراج املسروق من احلرز.

                                                 
  ).581)، الكافي: (243)، الرسالة: (2/229)، التفريع: (4/415انظر: المدونة: ( )1(
  في (م): وتعلق بأنه عليه. )2(
  كأن: سقطت بأنه عليه. )3(
  من (ق). من الحرز: سقطت )4(
  في (م): المراعي. )5(
  في (م) و(ر): قال. )6(
  في (م): الثقب. )7(
  لم يجب عليه: سقطت من (ق). )8(
  في (ق): لم خرج به. )9(
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وإن أخرج الـداخل املتـاع بيـده أو برميـه إىل خـارج احلـرز فعليـه القطـع؛ ألن 
 –اخلــارج مل يكــن لــه صــنع يف إخراجــه مــن احلــرز، وقــال شــيخنا أبــو القاســم 

ومل خيرجـــه حيتمــــل أن ال  )1(الـــداخل إذا قــــرب املتـــاع إىل النقــــبو  :-رمحـــه اهللا
يباشر إخراجه مـن  ـه نقل املتاع من موضع احلرز إىل موضع آخر وملنيقطع أل

، وحيتمــل أن يقطــع؛ ألن اخلــارج مل يــتمكن بــإخراج الســرقة إال )2(احلــرز مجلــة
إخــراج  بتقريــب الــداخل هلــا إليــه فوجــب أن يقطعهــا مجيعــاً ألمــا اشــرتكا يف

  .)3(السرقة من حرزها
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323א��
�����������^=�$�Nول�א�:N�$�=^���x�<7ول�א�:N�$�=^���x�<7ول�א�:N�$�=^���x�<7ول�א�:N�$�=^���x�<7ول�א�:N�$�=^���x�<7ول�א�:N�$�=^���x�<7ول�א�:N�$�=^���x�<7ول�א�:�Kaaaaaaaax�<7א��
�א��Kא��
�א��Kא��
�א��Kא��
�א��Kא��
�א��Kא��
�א��Kא��
�א��Kא��

، مث يف ىويقطع يف أول السرقة اليـد اليمـىن مـن الكـوع وحيسـم بالنـار فتكـو 
مــن الكــوع، مث  مــن الكعــب، مث يف الثالثــة اليــد اليســرى الثانيــة الرجــل اليســرى

  ..يف الرابعة الرجل اليمىن مث فيما بعد ذلك الضرب واحلبس
لــــف فيــــه إذا مل يكــــن لــــه ميــــني أو كانــــت شــــالء: قيــــل: يقطــــع رجلــــه تخاو 

اليسـرى وقيــل بــل يــده اليسـرى، وإذا ذهبــت أصــابع مــن اليـد فــإن كــان البــاقي 
  .)4(أكثر قطعت، وإنه مل يبق إال أصبع أو أصبعان عدل إىل الرجل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2424xع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�Kxع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�Kxع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�Kxع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�Kxع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�Kxع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�Kxع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�Kxع�)א��Z&�=^�6ن�א���$�K��������
 ؛)5(صـابع أو األبـطاألن يقول مـن وإمنا أو جبنا القطع من الكوع خالفاً مل

، واألخــذ بأوائــل ) ��m�m�m�mR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��Ollll)6تعــاىل: لقولــه
األمســاء واجــب، ومــن قطــع مــن الكــوع مســى املقطــوع اليــد، وال يســمى بــذلك 

  فعل ذلك هو والسلف بعده. �من قطعت أصابعه، وألن النيب 
                                                 

  في (م): الثقب. )1(
  جمبة الحرز: سقطت من (م). )2(
  ).581)، الكافي: (243)، الرسالة: (2/229)، التفريع: (4/414انظر: المدونة: ( )3(
  ).583-581)، الكافي: (243)، الرسالة: (2/227ر: التفريع: (انظ )4(
  ).13/404قالت الخوارج: قطع اليد من المرفق، أو المنكب (انظر المحلى:  )5(
  .38سورة المائدة، اUية:  )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2525x�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�Kx�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�Kx�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�Kx�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�Kx�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�Kx�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�Kx�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�Kx�7:A���X�c�6ن�א��^=�$�א��$�K��������
: "إن سـرق فـاقطعوا يـده �ثانية يسـري رجليـه لقولـه وإمنا قلنا: يقطع يف ال

: "أوتــــى بســــارق �؛ وهــــذا نــــص، وروى أنــــه )1(إن ســــرق فــــاقطعوا رجلــــه" مث
؛ وألن ذلـــك مـــروى عـــن أيب بكـــر )2(مث أوتـــى بـــه ثانيـــة قطـــع رجلـــه فقطـــع يـــده

  .)3(رضوان اهللا عليهم وعمر وعلي
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2626x�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�Kx�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�Kx�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�Kx�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�Kx�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�Kx�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�Kx�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�Kx�4.وא�7א��c��cא��$�=^�Aو�K��������

لقــول  )4(لثـة والرابعـة خالفــاً أليب حنيفـة يف قولـه ال يقطـعوإمنـا يقطـع يف الثا
ومل خيـــص ميـــىن  )�m�m�m�m�R���Q��P��O�R���Q��P��O�R���Q��P��O�R���Q��P��Ollll)5 عـــز وجـــل: اهللا

: "إن سرق فاقطعوا يـده مث إن سـرق فـاقطعوا رجلـه مث �من مشال، وقد قال 
؛ وألن كـــل يـــد تؤخـــذ )6( إن ســـرق فـــاقطعوا رجلـــه"مثإن ســـرق فـــاقطعوا يـــده 

 )7(قة كاليمىن؛ وألنـه سـرقة مـع وجـود بعـضقصاصا فلها مدخل يف قطع السر 
ــــو بكــــر ــــة، وفعلــــه أب  -األطــــراف جــــاز أن جيــــب القطــــع فيهــــا كــــاألوىل والثاني

  وال خمالف فيه. -)8(�
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2727x�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�Kx�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�Kx�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�Kx�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�Kx�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�Kx�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�Kx�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�Kx�:&�_7ق�$�א��Z&�x�Oو�7��$�K��������

وإمنـا قلنــا: يف اخلامسـة إنــه يضـرب وحيــبس؛ ألن الشـرع مل يــرد بقطـع شــيء 
فلــم يبــق إال تأديبــه بالضــرب واحلــبس، وال  يف الســرقة ســوى األطــراف األربعــة

                                                 
  ).4/168)، وفي إسناده الواقدي (انظر: تخليص الحبير: 3/181أخرجه الدارقطني: ( )1(
)، وقال: ھو مرسل بإسناد 8/273)، والبيھقي: (9/511)، وابن أبي شيبة: (10/239(أخرجه عبد الرزاق:  )2(

  صحيح.
  ).11/355)، المحلى: (10/186)، عبد الرزاق: (8/374انظر: البيھقي: ( )3(
  ).3/208مع شرح الميداني: ( -مختصر القدوري )4(
  .38سورة المائدة، اUية:  )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  نقص.في (م):  )7(
  ).10/186)، عبد الرزاق: (8/384انظر: البيھقي: ( )8(
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؛ ألن السـارق ال جيـب قتلـه كسـارق )1(عنـه ذلـك يجيوز قتله خالفـاً ملـن حكـ
  األوىل والثانية.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2828x���^�;א�
��������O�$�K:�8א��
�א;�^���O�$�Kx:�8א��
�א;�^���O�$�Kx:�8א��
�א;�^���O�$�Kx:�8א��
�א;�^���O�$�Kx:�8א��
�א;�^���O�$�Kx:�8א��
�א;�^���O�$�Kx:�8א��
�א;�^���O�$�Kx:�8א��

وإمنا قلنـا: حتسـم بالنـار وتكـوى؛ ألـا إن تركـت تعـدى ضـررها إىل املرفـق، 
إبانتهـــا فقـــط فوجـــب أن يقتصـــر  ورمبـــا أتـــت علـــى الـــنفس، ولـــيس الغـــرض إال

  على ذلك.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2929xC>Iم�א��
���������K$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
م�א���KxC>I$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
م�א���KxC>I$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
م�א���KxC>I$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
م�א���KxC>I$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
م�א���KxC>I$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
م�א���KxC>I$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
م�א���KxC>I$�و�A�?XN�?H^=�א��:G��7ن��
إن عـدم و  ،أنـه إذا مل يكـن لـه ميـىن أنـه يقطـع الرجـل اليسـرىب  قولالووجه 

اليمـــىن مـــن اليـــدين يوجـــب قطـــع اليســـرى مـــن الـــرجلني، أصـــله إذا قطعـــت يف 
رجــل، وأوىل أن تقــوم ال )2(نالســرقة، ووجــه األخــرى أن اليــد باليــد أشــبه ــا مــ

  مقامها ويؤخذ ا واألول أقيس.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3030x%F|א��

م�>^=�א����$�Kx%F|א��

م�>^=�א����$�Kx%F|א��

م�>^=�א����$�Kx%F|א��

م�>^=�א����$�Kx%F|א��

م�>^=�א����$�Kx%F|א��

م�>^=�א����$�Kx%F|א��

م�>^=�א����$�Kx%F|א��

م�>^=�א����$�K��������

 وإمنـا قلنــا: إن الشـال ء ء ال تقطــع ألن الغـرض بــالقطع إبانـة منفعتهــا والشــال
منفعتـــه فـــال  )3(معدومـــة املنفعـــة وألنـــه قطـــع واجـــب يف طـــرف يـــراد بـــه تفويـــت

  قصاص.يؤخذ إذا مل يكن فيه منفعة كال
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3131x
���������K$�ذ���א�Z&�=�nSא��
�Kx$�ذ���א�Z&�=�nSא��
�Kx$�ذ���א�Z&�=�nSא��
�Kx$�ذ���א�Z&�=�nSא��
�Kx$�ذ���א�Z&�=�nSא��
�Kx$�ذ���א�Z&�=�nSא��
�Kx$�ذ���א�Z&�=�nSא��
�Kx$�ذ���א�Z&�=�nSא��

وإمنــا قلنـــا يف ذهــاب األصـــبع مـــا قلنــاه؛ ألن بقـــاء األكثـــر يبقــى معـــه أكثـــر 
  فكان كذهاب اجلميع. املنافع
��������
��������

                                                 
  ).8/264حكى ھذا القول عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز (المغني:  )1(
  لھا من: سقطت من (ق). )2(
  في (ق): ترفية. )3(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3232x
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�Kx
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�Kx
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�Kx
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�Kx
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�Kx
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�Kx
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�Kx
�Gذא��7ق�אS.�אن�&�Z&�ل�א���Sم�>^=�א
��$�K��������
 يلبدل )1(إذا سرق األبوان من مال الولد مل يقطعا؛ ألن هلما شبهة يف ماله

 ؛ وألنــه ال حيــد إذا زىن بأمتــه وال جيــوز لــه)2(: "أنــت ومالــك ألبيــك"�قولــه 

نكاحها، ولوجوب النفقـة عليـه يف إعسـاره، وحكـم األجـداد واجلـدات حكـم 
  لقوة أمر الوالدة. )3(دينا األبوين
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3333xZA�.Sل�א�&�Z&ذא��7ق�G�
���������K$�>^=�א���
�Gذא��7ق�&�Z&�ل�א�KxZA�.S$�>^=�א���
�Gذא��7ق�&�Z&�ل�א�KxZA�.S$�>^=�א���
�Gذא��7ق�&�Z&�ل�א�KxZA�.S$�>^=�א���
�Gذא��7ق�&�Z&�ل�א�KxZA�.S$�>^=�א���
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�Gذא��7ق�&�Z&�ل�א�KxZA�.S$�>^=�א���
�Gذא��7ق�&�Z&�ل�א�KxZA�.S$�>^=�א���

 للظاهر واخلـرب؛ وألنـه ال )4(يوإذا سرق الولد من ماهلم قطع خالفاً للشافع

  س ما ذكرناه.كشبهة له من مال أبيه وأمه كاألجنيب بدليل ع
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النســـب األعلـــى مـــن الـــوالدة يقطـــع يف ســـرقته مـــن مـــال  دومـــن عـــدى عمـــو 
)5(نسبه

 حنيفـة يف قولـه ، خالفـاً أليب)6(كاإلخوة والعمومـة واألخـوال وغـريهم 
، للظــــاهر واخلـــرب؛ وألــــا قرابــــة ال )7(الســــرقة مـــن ذي رحــــم حمـــرم ال يقطـــع يف

  روق منه كبين العمومة.سالسارق يف مال امل يقتضى شبهة
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 الزوجية ال متنع القطع يف سرقة أحدمها من اآلخر خالفاً أليب حنيفة وأحد
للظــاهر واخلــرب؛ وألن الزوجيــة ال تقتضــي شــبهة يف مــال وال  )8( الشــافعيقــويل

  شركة فيه؛ ألنه عقد على املنافع كاألجري.
��������

                                                 
  ).578)، الكافي: (838-)2/837انظر: الموطأ: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  سقطت من (م).دنيا:  )3(
  ).172)، اbقناع: (265)، مختصر المزني: (6/151انظر: ا+م: ( )4(
  في (م): نسيبه. )5(
  ).578)، الكافي: (2/838انظر الموطأ: ( )6(
  ).3/205مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 270انظر: مختصر الطحاوي: ( )7(
  ).6/151)، ا+م: (3/205مع شرح الميداني: ( -انظر: مختصر القدوري )8(
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؛ )1(إذا سرق متاعـاً فقطـع فيـه مث سـرقه ثانيـة قطـع أيضـاً خالفـاً أليب حنيفـة

فجــاز أن يتكــرر بتكــرار الفعــل ــا أصــله  ألنــه حــد جيــب بإيقــاع فعــل يف عــني
  إذا زىن حد مث زىن ا ثانية.
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ألن  )2(إذا أقـــر الســــرقة مث رجــــع إىل شـــبهة ســــقط عنــــه القطـــع ولزمــــه الغــــرم

بـالثبوت علـى اإلقـرار بـه ويسـقط بـالرجوع عنـه، والغـرم  )3(لزميالقطع حق اهللا 
ط بــالرجوع عنــه، وإن أكــذب نفســه فعلــى روايتــان وقــد دمــي ال يســقحــق آل

  ذكرناه يف الزنا، وهذا يف القطع وأما الغرم فال يسقط على أي وجه رجع.
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؛ )4(إذا قطـــع الســـارق مث وجـــد الشـــيء املســـروق عنـــده لزمـــه رده إىل مالكـــه
نــه بقطـع ســارقه؛ وألن القطـع لــيس ببـدل مــن لكــه مل خيـرج عمعلـى  بــاقٍ  ألنـه

  ملسروقة وال بعوض منها وإمنا هو النتهاك حرمة احلرز.االعني 
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 وقـال ،)5(وإن مل يكـن لـه مـال مل يتبـع ـا وإن تلفت عنده وله مال غرمه،

ة: املالـك باخليـار ، وقال أبـو حنيفـ)6(صبغالشافعي يتبع ا دينا يف ذمته كال
 ومل يقطعـه، وال يسـتحق علـى )7(شاء قطع ومل يتبعـه بـالغرم وإن شـاء غرمـه إن

 فــدليلنا علــى الشــافعي يف أنــه ال يتبــع يف )8(الســارق اجلمــع بــني القطــع والغــرم

                                                 
  ).3/209مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 271انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  ).580)، الكافي: (2/230)، التفريع: (4/426انظر: المدونة: ( )2(
  في (م): يلزمه. )3(
  ).582)، الكافي: (244)، الرسالة: (2/230انظر: التفريع: ( )4(
  ).582)، الكافي: (244)، الرسالة: (2/230انظر: التفريع: ( )5(
  ).172)، اbقناع: (264)، المزني: (6/151انظر: ا+م: ( )6(
  في (م): ابتعه. )7(
  ).3/209مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري270-269انظر: مختصر الطحاوي: ( )8(
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ومل  )2(�m�m�m�m��R���Q��P��O��R���Q��P��O��R���Q��P��O��R���Q��P��Ollll قولــــــــه تعــــــــاىل: )1(اعتبــــــــاره
: �اهللا يوجــب ســوى ذلــك، وروى عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال: قــال رســول 

؛ وألن إتـالف املـال ال جيـب بـه )3("وإذا أقيم على السارق احلد ال غرم عليه"
  عقوبتان، والقطع عقوبة فال جتب عليه عقوبة أخرى.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4040x��:א��^=�&=�א����Hو�$��u�>O��.N�C9��/��
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�א��^=�&=�א��:���Kx$�א��Hو�$��u�>O��.N�C9��/��
���������K$�א�
ودليلنــا علــى أيب حنيفــة يف وجــوب القطــع مــع اليســار أن الســبب املوجــب 

السـبب املوجـب للغـرم؛ ألن القيمـة جتـب ألجـل اإلتـالف والقطـع للقطع غـري 
حلــق اهللا تعــاىل وهــو إخــراج املــال املســروق، وإذا كــان كــذلك مل يتنافيــا وكــان  

  ..كاحملرم يتلف صيداً مملوكاً فيلزمه اجلزاء والقيمة
قيمـــة مـــع القطـــع استحســـان والقيـــاس أال الوقـــال بعـــض شـــيوخنا: إن أخـــذ 

زمــه غرمهــا مـع اليســار لزمــه ذلــك يف ذمتــه مــع اإلعســار، يلـزم شــيئا؛ ألنــه لــو ل
  وإمنا استحسنوا ذلك جلواز أن يكون قد أخذ هلا بدال ومثنا فاختلط مباله.

أيب حنيفـة أن عنـد أيب حنيفـة يسـقط القطـع  )4(والفرق بـني هـذا وبـني قـول
إذا اختار املالك إغرامـه وعنـدنا ال يسـقط بوجـه، وهـذا كلـه إذا كـان املسـروق 

باً يقطــع فيــه، فأمــا إن كــان دونــه بــالغرم واجــب مــع العســر واليســر؛ ألنــه نصــا
  ليس فيه قطع وال اجتماع عقوبتني.

��������
��������
��������

                                                 
  في (م): ا'عسار. )1(
  .38سورة المائدة، اUية:  )2(
)، وھو ح�ديث مض�عف عن�د أھ�ل 8/85ي قطع السارق، باب: تعليق يد السارق في عنقه: (أخرجه النسائي ف )3(

  ).8/85الحديث +نه مقطوع وقد وصله بعضھم وقال النسائي ھذا مرسل وليس بثابت: (
  قول: سقطت من (ق). )4(
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ومــن ســرق مــن حلــى الكعبــة فــال قطــع عليــه وكــذلك مــن قناديــل املســجد 

ـــه مبـــاح )1(وآلتـــه؛ ألن ذلـــك غـــري حمـــرز فيـــه ، ومـــن )2(مـــأذون فيـــه؛ ألن دخول
اراً فال قطع وإن كـان لـيًال وقـد أغلقـت  )3(أصحابنا من يقول إن كان ذلك

املســـجد قطـــع؛ ألن بـــإغالق املســـجد يصـــري مـــا فيـــه حمـــرزاً فســـارقه  )4(أبـــواب
  سارق من حرز فيلزمه القطع.
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ن حفـظ احلـافظ من صيب: فإن كان معه من حيفظه قطـع أل إذا سرق حلياً 

؛ ألن الصـيب لـيس )5(وملا عليه، وإن كـان خملـى فـال قطـع عليـه يله حرز للحل
وإن كابره فال قطع عليه كان معه حافظ أوال ألن ذلك غصـب  حبرز ملا معه،
  وليس بسرقة.
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ــــق إذا ســــرق مــــن غــــري ســــيده ، للظــــاهر )7(خالفــــاً لبعضــــهم )6(ويقطــــع اآلب
  ألنه مكلف سرق نصاباً من حرز مثله ال شبهة له فيه كغري اآلبق. ؛واخلرب
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م�>^=�א�4�
�Gذא��7ق�&�Z&�ل�����$�Kzk

م�>^=�א�4�
�Gذא��7ق�&�Z&�ل�����$�K��������
وال يقطـــع العبـــد إذا ســـرق مـــن مـــال ســـيده، وكـــذلك املـــدبر واملكاتـــب وأم 

رفــع إليــه عبــد ســرق مــن مــال ســيده  -� -؛ ألن عمــر بــن اخلطــاب)8(الولــد

                                                 
  ).580)، الكافي: (243)، الرسالة: (2/230انظر: التفريع: ( )1(
  في (م): عنه. )2(
  سقطت من (م).ذلك:  )3(
  أبواب: سقطت من (م). )4(
  ).580)، الكافي: (2/230انظر: التفريع: () 5(
  ).834-2/833انظر: الموطأ ( )6(
  ).8/268قال مروان وسعيد بن العاصى وأبو حنيفة: ' يقطع (المغني: ( )7(
  ).578)، الكافي: (2/230انظر: التفريع: ( )8(
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؛ وألن القطــع معلــق بالضــمان )1(ال قطــع عليــهفقــال: عبــدكم ســرق متــاعكم 
فلمــا مل يضــمن العبــد مــا اســتهلك مــن مــال ســيده مل يقطــع يف ســرقته؛ وألن 
القطــع شــرع صــيانة لألمــوال، وحفظــاً هلــا فلــو قطعنــا العبــد يف ســرقته مــن مــال 

  سيده كنا قد أتلفنا ماله وذلك ضد حفظه.
z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(z�/���#(4545و��������N�k
����������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

N�kو��������G�Kذא�����7ق����������������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

N�kو��������G�Kذא�����7ق����������������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

N�kو��������G�Kذא�����7ق����������������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

N�kو��������G�Kذא�����7ق����������������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

N�kو��������G�Kذא�����7ق����������������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

N�kو��������G�Kذא�����7ق����������������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

N�kو��������G�Kذא�����7ق����������������Hل�زو����&�Z���&�/���H��

�א&���G�K��MN7ذא�����7ق������������MN7���&א�
������MN7���&א�
������MN7���&א�
������MN7���&א�
������MN7���&א�
������MN7���&א�
������MN7���&א�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

x�JHل�زو�&�Z&x�JHل�زو�&�Z&x�JHل�زو�&�Z&x�JHل�زو�&�Z&x�JHل�زو�&�Z&x�JHل�زو�&�Z&x�JHل�زو�&�Z&x�JHل�زو�&�Z&��������
  ل زوجة سيده أو عبد امرأة من مال زوجها مناوإن سرق عبد رجل من م

؛ ألن حكـــم )2(موضـــع قـــد أحـــرز عنـــه ومل يـــؤذن لـــه يف دخولـــه فعليـــه القطـــع
 )3(حكم سادام فلما كان أحد الـزوجني يقطـع فيمـا سـرقه مـن مـال عبيدهم

أحــرز عنــه وأغلــق دونــه فكــذلك جيــب قطــع عبــده إذا اآلخــر مــن موضــع قــد 
ســرق منــه؛ وألن كــل مــا يقطــع فيــه اإلنســان يقطــع يــد عبــده فيــه، وكــل مــا ال 

  قطع لإلنسان فيه فال يقطع عبده فيه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4646x��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�Kx��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�Kx��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�Kx��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�Kx��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�Kx��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�Kx��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�Kx��9א�:��ق�א;�ل�$�א!7ز�Nذא�G�K��������

 وإذا أتلف السارق املال يف احلرز قبل أن خيرج به، أو خرج به بعـد إتالفـه،

 ؛ ألن اإلتـالف إذا مل يـتم)4(و ال يساوي نصـاباً فعليـه الغـرم وال قطـع عليـهوه

 الســـرقة فـــال قطـــع فيـــه ويصـــري كالغصـــب واالعتـــداء مـــن غـــري ســـرقة، واملراعـــى

 إخراجه حباله من احلرز، أو بلوغ قيمته نصاباً بعد اإلتالف حال إخراجه من

  احلرز.

�@�@�  
                                                 

  ).205)، الخراج +بى يوسف: (2/848)، الموطأ: (8/282البيھقي: ( )1(
  ).578)، الكافي: (2/231انظر: التفريع: ( )2(
  مال: سقطت من (ق). )3(
  ).582)، الكافي: (4/415انظر: المدونة: ( )4(
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<<<<<<<<
ÐjÃÖ]<h^jÒÐjÃÖ]<h^jÒÐjÃÖ]<h^jÒÐjÃÖ]<h^jÒÐjÃÖ]<h^jÒÐjÃÖ]<h^jÒÐjÃÖ]<h^jÒÐjÃÖ]<h^jÒ<<<<<<<<

م عليــه نصــيب شــريكه عليــه نصــيبه، وقــو  )1(قإذا أعتـق شــركاً لــه يف عبــد عتــ
إن كــــان موســــراً غائبــــاً كــــان الشــــريك أو حاضــــراَ، إذن يف ذلــــك أو مل يــــأذن؛ 
فدفعت القيمة وعتق عليـه وكـان لـه الـوالء، ولـيس لشـريكه أن يـأىب ويتمسـك 

أقومهـا فيكـون ذلـك لـه، ويكـون  )2(عتق حبصيت والأحبصته إال أن يقول: إما 
ا أعتقــه منجــزاً ال مــؤجًال، فــإن أعتــق إىل أجــل كــان كمــن ال الــوالء بينهمــا إذ

  يعتق ودفعت إليه وينجز العتق.
وقــال عبــد امللــك: يقــع العتــق منجــزاً وال يعتــق بالســراية يف أظهــر الــروايتني، 
بــل بالتقــدم ودفــع القيمــة إىل الشــريك، وال يلتفــت إىل قــول العبــد: ال أختــار 

م عليه وكانـت حصـة الشـريك اً مل يقو تكميل عتقي به، وإن كان املعتق معسر 
ابتــداًء فيكــون ذلــك لــه،  )3(وفــاء حباهلــا، إال إن اختــار الشــريك إعتــاق نصــيبه

حبالــه، وإن مل  وال يلــزم العبــد الســعي يف قيمــة نصــيب الشــريك منــه ويبقــى رقــاً 
يكن له من املال سـواء كـان العبـد نصـرانياً أو مسـلماً كـان ملسـلمني أو ملسـلم 

صــراين أعتقـه املســلم أو النصـراين فــاحلكم فيـه علــى مـا ذكرنــاه، إال ون )4(واحـد
أن يكـــون بـــني نصـــرانيني فـــال يعـــرض هلمـــا إذا كـــان العبـــد نصـــرانياً، وإن كـــان 

  مسلماً لزم فيه ما يلزم بني املسلمني.

                                                 
)، وفي ا'صط>ح: رفع ملك حقيقي ' بس�باء 4/1520في اللغة: الجمال والكرم والحرية (المصباح:  العتق )1(

  ).513صاع على ابن عرفة: محرم عن آدمي حى، (الر
  في (م): إ'. )2(
  في (م): حصته. )3(
  واحد: سقطت من (م). )4(
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: ال قيمـة علـى املعتـق، فـإن مـات العبـد قبـل )1(المختصـر الكبيـروقـال يف 
وإن كــــان معســــراً فرفــــع إىل احلــــاكم فحكــــم  تقوميــــه فــــال شــــيء علــــى املعتــــق،

بســقوط التقــومي عليــه (مث أيســر بعــد ذلــك فــال قيمــة عليــه، وإن مل يرفــع حــىت 
، واألخرى سقوطه عنه، )2(أيسر ففيها روايتان: إحدامها وجوب التقومي عليه)

ومن أعتق من بقية الشـركاء حصـته بعـد إعتـاق املعسـر حصـته فـال قيمـة عليـه 
  :بني الشركاء خمتلفة أنصام منهلشركائه، والعبد 

إذا أعتــــق اثنــــان حصــــتهما؛ قــــوم نصــــيب شــــريكهما البــــاقي عليهمــــا بقــــدر 
أنصــبائهما، وقيــل: علــى عــدد رؤوســهما خبــالف الشــفعة، وإن كــان أحــدمها 

 مـن بعـض ) 3(م علـى املوسـر وسـقط عـن املعسـر، وكـلموسراً واآلخر معسراً قـو
أن يشــرتي بعــض عبــد ممــن يعتــق عليــه   العتــق باختيــاره لــزم تكميلــه عليــه، مثــل

، أو يتصــدق بــه عليــه، أو أن يوصــي لــه بــه )5(، أو أن يهــب لــه)4(كاتبــه ابنــه
فيقبلــــه أو يأخــــذه صــــلحاً علــــى أرش اجلنايــــة، أو عــــن دعــــوى علــــى إقــــرار أو 
إنكار، أو يشرتيه وكيل له وهو ال يعلـم، أو تصـدقه امـرأة يف نكـاح عاملـة بـه، 

ورثــه فــال يلزمــه تكميلــه ولــو كــان بــبعض مــا تقــدم أو مــا أشــبه ذلك،فأمــا إن 
، ولــــو تــــأخر تقــــومي هذكــــره بعــــد عتــــق مــــا ملكــــه بــــاملرياث مل يقــــوم عليــــه باقيــــ

معهــا، واالعتبــار  )7(مكــان ولــدها مبنزلتهــا يقــو   تعتــق بعضــها حــىت ولــد)6(هأمــ
يف القيمة يوم احلكم دون يوم العتق، هذا احلكم فيه إذا كان بينه وبني غـريه، 

  ..إن كان العبد كله له فأعتق بعضه فإن الباقي يكمل عليهفأما 

                                                 
  من الكتب المھمة في المذھب، ألفه ابن عبد الحكم. )1(
  ما بين قوسين سقط من م. )2(
  في (م): كان. )3(
  ابنه: سقطت من م. )4(
  في (ق): يذھب له. )5(
  في (ق): متى. )6(
  في (م): مقومين. )7(
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 وقد اختلف عنه يف تكميله هل يكون بالسـراية أو بـاحلكم؟ فعنـه يف ذلـك

 روايتــان: إحــدامها بالســراية، واألخــرى بــاحلكم، ومــن أعتــق بعــض عبــده وهــو

مــريض كمــل عليــه البــاقي يف ثلثــه، ولــو وصــى بإعتــاق بعــض عبــده أو حبصــته 
  .)1(تكميله روايتان: إحدامها وجوبه، واألخرى سقوطه عبد ففي من

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x
3��$���Z&�?3#Oא�4��Kx
3��$���Z&�?3#Oא�4��Kx
3��$���Z&�?3#Oא�4��Kx
3��$���Z&�?3#Oא�4��Kx
3��$���Z&�?3#Oא�4��Kx
3��$���Z&�?3#Oא�4��Kx
3��$���Z&�?3#Oא�4��Kx
3��$���Z&�?3#Oא�4��K��������
: "ال عتــق فيمــا ال ميلكــه �وإمنــا قلنــا: يعتــق عليــه حصــته مــن العبــد لقولــه 

: "مــن أعتــق شــركاً لــه يف عبــد قــوم �، وقولــه )3(وهــذا ميلكــه كلــه )2(آدم" ابــن
ــ)4(حصــة شــركائه" عليــه لــيس ألحــد حــق فيــه؛ فوجــب  ه، وألنــه أعتــق ملكــاً ل
  كاملنفرد به. نفوذه

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22xiA7|א��[�#X�/�I)��$�KxiA7|א��[�#X�/�I)��$�KxiA7|א��[�#X�/�I)��$�KxiA7|א��[�#X�/�I)��$�KxiA7|א��[�#X�/�I)��$�KxiA7|א��[�#X�/�I)��$�KxiA7|א��[�#X�/�I)��$�KxiA7|א��[�#X�/�I)��$�K��������
: "مـن �وإمنا قلنا: إنه يكمل عليه نصـيب الشـريك إذا كـان موسـراً لقولـه 

 م عليـه قيمـة العـدل أعتق شريكاً له يف عبد فكان له مـال يبلـغ مثـن املعتـق؛ قـو
ة فيلزمــــه غــــرم مــــا ، وألن تبغــــيض العتــــق جنايــــ)5(وأعطــــى شــــركاؤه حصصــــهم"

 نقصه يـؤدى إىلود جبنايته، وألن العتق مغلب ومبين على السراية فوج أذهبه 
  تكميله.
��������
��������
��������

                                                 
)، الك���افي: 2/21)، التفري��ع: (2/360)، المدون��ة: (2/772ف��ي جمل��ة أحك��ام العت���ق ھ��ذه انظ��ر: الموط���أ: ( )1(

  ).3/153)، المقدمات: (503(
)، واب��ن ماج��ة ف��ي الط��>ق، ب��اب: ' 2/640أخرج�ه أب��و داود ف��ي الط��>ق، ب��اب: ف��ي الط��>ق قب�ل النك��اح: ( )2(

)، 3/486>ق واللع�ان، ب�اب: م�ا ج�اء ' ط�>ق قب�ل النك�اح: ()، والترمذي في الط1/660ط>ق قبل النكاح: (
  وقال: حديث حسن صحيح.

  في (م): ملكه. )3(
  سبق تخريج الحديث. )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x7ًא��&�����������K$�א,+אط��6ن�א;34��&��7ًא�Kx$�א,+אط��6ن�א;34��&��7ًא�Kx$�א,+אط��6ن�א;34��&��7ًא�Kx$�א,+אط��6ن�א;34��&��7ًא�Kx$�א,+אط��6ن�א;34��&��7ًא�Kx$�א,+אط��6ن�א;34��&��7ًא�Kx$�א,+אط��6ن�א;34��&��7ًא�Kx$�א,+אط��6ن�א;34
...وكــان لــه مــال يبلــغ مثــن العبــد ": �وإمنــا شــرطنا أن يكــون موســراً لقولــه 

تقــومي حصــة  ، وهــذا نــص، وألن يف)1(عليــه وإال فقــد عتــق منــه مــا أعتــق" قــوم
عليـــه وهــو معســـر إضـــراراً بــه وبالشـــريك، وإمنـــا مل نفــرق بـــني الغائـــب  الشــريك
لعمــــوم اخلــــرب، وألن الغائــــب حيكــــم عليــــه عنــــدنا يف احلقــــوق كلهــــا  واحلاضــــر

  عليه إن كان قريب الغيبة جلواز أن خيتار إعتاق نصيبه. ويستحب التوقف
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�Kx?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�Kx?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�Kx?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�Kx?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�Kx?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�Kx?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�Kx?XذGم�
��.G�eذX?�و�A7u3م�א�
��$�K��������

لعمـوم اخلـرب، وألن تكميـل العتـق يتعلـق  وعدم إذنه  مل نفرق بني إذنه وإمنا
به حقوق: حق اهللا تعاىل، وحق العبد، وحق الشريك، فليس له إسقاط حـق 

  غريه وال يصح أيضاً إسقاط حق نفسه قبل وجوبه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��Kx�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��Kx�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��Kx�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��Kx�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��Kx�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��Kx�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��Kx�Iא����DyN�
4.�iA7|א���#O����3א��K��������

بعــد أخــذ القيمــة خالفــاً وإمنــا شــرطنا يف اعتبــار حصــة الشــريك أن يكــون 
: "مـن أعتـق شـركاً لـه يف عبـد �لقولـه  )2(للشافعي يف قوله إنه يعتق بالسـراية

 م عليـــه قيمــــة العـــدل وأعطـــى شــــركاؤه فكـــان لـــه مــــال يبلـــغ صـــمن العبــــد؛ قـــو
م عليـه العبـد وأن يـدفع إىل فشـرط يف عتقـه أن يقـو  )3(حصصهم وأعتق عليـه"

ه ال يســـري إىل ملـــك غـــريه كـــالبيع، الشـــريك، وألن تصـــرف اإلنســـان يف مكلـــ
زالـة الضـرر عـن الشـريك كالشـفعة، وقـد ثبـت أن ملـك املشـرتي إلوألنه تقومي 

  .)4(ال يزول عن الشخص إال بعد قبض الثمن؛ فكذلك يف [العتق]
��������
��������

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  ).205)، اbقناع: (319انظر: مختصر المزني: ( )2(
  سبق تخريج الحديث. )3(
  مطموسة في (ق) و(م). )4(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x����������K$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34��Kx$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34��Kx$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34��Kx$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34��Kx$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34��Kx$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34��Kx$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34��Kx$��6ن�א��I6N�Z;�%B/���9?�א�34
يــع العبــد مــن وإمنــا قلنــا: إن الــوالء كلــه ملــن أكمــل عليــه العتــق ألن عتــق مج

  .)1("الوالء ملن أعتق":�فكان الوالء له، لقوله  جهته
z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(77x���������N�iA7|9��x���Kن��I)�����A/�א�34�N�iA7|9��x���Kxن��I)�����A/�א�34�N�iA7|9��x���Kxن��I)�����A/�א�34�N�iA7|9��x���Kxن��I)�����A/�א�34�N�iA7|9��x���Kxن��I)�����A/�א�34�N�iA7|9��x���Kxن��I)�����A/�א�34�N�iA7|9��x���Kxن��I)�����A/�א�34�N�iA7|9��x���Kxن��I)�����A/�א�34

ذلــك إذا مل يعتــق مــن حصــته لعمــوم  ىبوإمنــا قلنــا: إنــه لــيس لشــريكه أن يــأ
اخلــرب، وألن يف ذلــك إســقاط حــق اهللا تعــاىل وحــق العبــد مــن تكميــل العتــق؛ 

  فال يرتك ومراده.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88KKKKKKKK��������x?��#X�3ق��G���3yذא�אGx?��#X�3ق��G���3yذא�אGx?��#X�3ق��G���3yذא�אGx?��#X�3ق��G���3yذא�אGx?��#X�3ق��G���3yذא�אGx?��#X�3ق��G���3yذא�אGx?��#X�3ق��G���3yذא�אGx?��#X�3ق��G���3yذא�אG��������

وإذا قلنــا إن إذا اختــار إعتــاق نصــيبه فــذلك لــه ألن الغــرض تكميــل العتــق 
  فمن أي الشريكني حصل جاز. بينهما
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x�IJ>�.ن��)A�%Bא���Kx�IJ>�.ن��)A�%Bא���Kx�IJ>�.ن��)A�%Bא���Kx�IJ>�.ن��)A�%Bא���Kx�IJ>�.ن��)A�%Bא���Kx�IJ>�.ن��)A�%Bא���Kx�IJ>�.ن��)A�%Bא���Kx�IJ>�.ن��)A�%Bא���K��������

وإمنا قلنا: إن الوالء يكون بينهمـا حينئـذ؛ ألن العتـق حاصـل منهمـا فلهمـا 
  قدر أنصبائهما.ب الوالء

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010م�
��$�Kم�
��$�Kم�
��$�Kم�
��$�Kم�
��$�Kم�
��$�Kم�
��$�Kم�
��$�KxFًH'&�?<�3�G��YnxFًH'&�?<�3�G��YnxFًH'&�?<�3�G��YnxFًH'&�?<�3�G��YnxFًH'&�?<�3�G��YnxFًH'&�?<�3�G��YnxFًH'&�?<�3�G��YnxFًH'&�?<�3�G��Yn��������
ووجــه قــول مالــك إنــه ال يصــح إعتاقــه مــؤجًال ألنــه بــاق علــى الــرق إىل أن 
ــــرق ويبطــــل الغــــرض بتعجيــــل  ــــل األجــــل فعلــــى ال حيــــل األجــــل، وإن مــــات قب

ل عبد امللك إنه خدمة اسـتثناء مـن ال جيـوز لـه اسـتخدامه و التكميل، ووجه ق
  فوجب بتخيري عتقه وسقوط استثنائه.

  

  

                                                 
)، ومس��لم ف��ي العت��ق، ب��اب: إنم��ا 8/11أخرج��ه البخ��اري ف��ي الف��رائض، ب��اب: م��ا ي��رث النس��اء م��ن ال��و'ء: ( )1(

  ).2/1141الو'ء لمن أعتق: (
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�I)����3yN�B�W/�א�34�x�
م�א�pG�K�u3�B>�ل�א�4�
�I)����3yN�B�W/�א�34���������
وإمنا قلنا: ال يلتفت إىل قول العبد: ال أختار تكميل عتقـي؛ لعمـوم اخلـرب، 

  يف ذلك إسقاط حق اهللا تعاىل وحق الشريك فلم جيز. وألن
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x?��#X��I�<�$��4:א��
��������G�Kذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�
�א�:G�Kx?��#X��I�<�$��4ذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�
�א�:G�Kx?��#X��I�<�$��4ذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�
�א�:G�Kx?��#X��I�<�$��4ذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�
�א�:G�Kx?��#X��I�<�$��4ذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�
�א�:G�Kx?��#X��I�<�$��4ذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�
�א�:G�Kx?��#X��I�<�$��4ذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�
�א�:G�Kx?��#X��I�<�$��4ذא��6ن�א;34��&7:4ًא���U9Aم�א�4�

عتــق إن كــان معســراً مل يلــزم العبــد الســعي يف قيمــة نصــيبه وإمنــا قلنــا: إن امل
: "مــن أعتــق شــركاً لــه يف عبــد وكــان لــه �؛ لقولــه )1(منــه خالفــاً أليب حنيفــة

مــال يبلــغ مثــن العبــد قــوم عليــه وأعطــى شــركاؤه حصصــهم، وأعتــق عليــه العبــد 
 ه؛ وألنـــه عتـــق مـــن غـــري جهـــة مـــن كانـــت منـــ)2(منـــه مـــا عتـــق" وإال فقـــد عتـــق

تكــــن منــــه جنايــــة وال  ، وألن العبــــد مل)3(يكــــن واجبــــاً كاملكاتــــب ملــــاجلنايــــة ف
إتــالف، وكــذلك الشــريك الــذي مل يعتــق، وســبب اإلتــالف هــو مــن املعتــق، 

  فإذا مل يلزمه تقوميه فالعبد أوىل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313x[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�Kx[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�Kx[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�Kx[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�Kx[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�Kx[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�Kx[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�Kx[�#>4\�א�.��I�<�iA7|א��=&��X�6ذא�G�K��������

بقـدرها  وإمنا قلنا: إنه إذا كان معه قيمـة بعـض النصـيب أخـذت منـه وعتـق
مـــن العبـــد ألن وجـــود املـــال ملـــا كـــان شـــرطاً يف وجـــوب التقـــومي علـــى الشـــريك 
أوجــب أن يكــون كــل جــزء مــن العبــد مقــابًال جلــزء مــن املــال، فــإذا وجــد مــن 

  املال ما يعتق به بعضه عتق منه بقدره.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x�ً�X7#אXو�N��ًI9:&�8Jm4.�����������K$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34��.N��ًI9:&�8Jm4و�7#Xא�Kx�ً�X$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34��.N��ًI9:&�8Jm4و�7#Xא�Kx�ً�X$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34��.N��ًI9:&�8Jm4و�7#Xא�Kx�ً�X$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34��.N��ًI9:&�8Jm4و�7#Xא�Kx�ً�X$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34��.N��ًI9:&�8Jm4و�7#Xא�Kx�ً�X$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34��.N��ًI9:&�8Jm4و�7#Xא�Kx�ً�X$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34��.N��ًI9:&�8Jm4و�7#Xא�Kx�ً�X$�א��e.��A�:3א�4�
�א;34

 بــد املعتــق بعضــه مســلماً أو نصــرانياً لعمــوم اخلــرب، وألنوإمنــا ســوينا بــني الع

  ذلك حكم بني مسلمني فوجب أن حيكم فيه حبكم اإلسالم.
  

                                                 
  ).3/114)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (367انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  في (م): كالكتابة. )3(
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قـــدمناه، وألنـــه  اوإمنـــا ســـوينا بـــني كـــون الســـيد املعتـــق مســـلماً أو نصـــرانياً ملـــ

وجــب أن يعتــرب يف حكــم اإلســالم اعتبــاراً بســائر حكــم بــني مســلم ونصــراين ف
  األحكام.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616x�I�
ON��34A�e�X7#אX�e.�89:;א�
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��Kx�I$�א�4�ON��34A�e�X7#אX�e.�89:;א�

��Kx�I$�א�4�ON��34A�e�X7#אX�e.�89:;א�
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��Kx�I$�א�4�ON��34A�e�X7#אX�e.�89:;א�
���������K$�א�4�

 حــدمها نصــيبه منــه إنــه الأووجــه قولــه يف العبــد املســلم بــني نصــرانيني يعتــق 

 ولـيس  )2(ن تكميل العتق من حقوق اهللا تعاىلأل؛ )1(م عليه حصة شريكهيقو
، والكفــار ال يؤخـــذون حبقـــوق اهللا تعــاىل، ووجـــه إجيـــاب حقـــوق اآلدميـــني مــن

ــــــق ثالثــــــة حقــــــوق، أحــــــدها اهللا تعــــــاىل، واآلخــــــر  التقــــــومي أن يف تكميــــــل العت
للشـــريك، واآلخـــر للعبـــد فيجـــب علـــى هـــذا أن يكمـــل علـــى النصـــراين املعتـــق 

قالــه شــيخنا أبــو  ،نصــيبه مــن العبــد املســلم، ألنــه حكــم بــني نصــراين ومســلم
  القاسم رمحه اهللا.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717x8A��3א��/�<�
��������G�Kذא�&��Kא�4�
�>�/�א�G�Kx8A��3ذא�&��Kא�4�
�>�/�א�G�Kx8A��3ذא�&��Kא�4�
�>�/�א�G�Kx8A��3ذא�&��Kא�4�
�>�/�א�G�Kx8A��3ذא�&��Kא�4�
�>�/�א�G�Kx8A��3ذא�&��Kא�4�
�>�/�א�G�Kx8A��3ذא�&��Kא�4�
�>�/�א�G�Kx8A��3ذא�&��Kא�4�
ن العبــد إذا مــات قبــل التقــومي فــال قيمــة علــى مــن أعتــق حصــته إوإمنــا قلنــا: 

منـــه ألن القيمـــة جتـــب بـــاحلكم، فـــإذا مـــات تعـــذر التقـــومي فلـــم يلـــزم الشـــريك 
  شيء؛ ألنه مل يتلف على شريكه شيئاً.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818x?>���I�8.:��ط�א���)!א�
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�Kx?>���Iא!(�8.:��ط�א����
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�Kx?>���Iא!(�8.:��ط�א����
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�Kx?>���Iא!(�8.:��ط�א����
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�Kx?>���Iא!(�8.:��ط�א����
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�Kx?>���Iא!(�8.:��ط�א����
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�Kx?>���Iא!(�8.:��ط�א����
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�Kx?>���Iא!(�8.:��ط�א����
4.�iA7|�7א�:ANذא�G�K��������
 م عليــه ألن وإمنـا قلنــا: إنــه إذا أيســر بعــد احلكـم بســقوط القيمــة عنــه مل يقــو

فأمــا إذا مل حيكــم  احلكــم بــذلك قــد نفــذ فــال ينــتقض بتغــري احلــال مــن بعــد،
التقومي  عموم اخلرب، واعتباراً بيسـاره  )3(وجه قوله بوجوببذلك حىت أيسر، ف

                                                 
  .في (ق): حصته الشريك )1(
  في (م): عز وجل. )2(
  في (ق): يوجب. )3(
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واإلتــالف فكــان  وقــت اإلعتــاق، ووجــه ســقوطه أن العتــق ضــرب مــن اجلنايــة
فيــه اعتبــار اليســر وقــت الفعــل دون وقــت احلكــم، اعتبــاراً  )1(مــن شــرط الغــرم

  بغريه من اجلنايات.
z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(z�/����#(1919������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K������?������#X������3�Nذא�G������Iא�����X�����cא��iA7����|م�`����7م�א�
������K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

xt��cא��?)A7|�xt��cא��?)A7|�xt��cא��?)A7|�xt��cא��?)A7|�xt��cא��?)A7|�xt��cא��?)A7|�xt��cא��?)A7|�xt��cא��?)A7|���������
 وإمنـا قلنــا: إن الشــريك اآلخــر إذا أعتــق فـال قيمــة عليــه لشــريكه البــاقي ألن

  اجلناية بتبعيض العتق سابقة إلعتاقه، والقيمة إمنا تلزم باجلناية.
z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(2020������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K������C��9ن��N�8Jv����#XN��
��<�C��9��%�67��|א��e��.����Iزع�א��������/����K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

x8Jد���و�
�x8Jد���و�
�x8Jد���و�
�x8Jد���و�
�x8Jد���و�
�x8Jد���و�
�x8Jد���و�
�x8Jد���و�
���������
 ووجه قوله إن القيمة بني الشركاء(املعتقني على قدر أنصبائهم أنـه حـق اهللا

 فكــان علــى قــدر األنصــباء )2(ن الشــركاء)تعــاىل تتعلــق باملــال إلزالــة الضــرر عــ

 الـــرؤوس تســاويهم يف اجلنايـــة )3(اعتبــاراً بالشــفعة، ووجـــه قولــه إـــا علــى عــدد

 وإمنـــا قلنـــا: يقـــوم علـــى، ض والضـــرر ال خيتلـــف لكثـــرة التبعـــيض وقلتـــهيعببـــالت

املوســر ويســقط عــن املعســر ألن املوســر إذا انفــرد بإعتــاق نصــيبه يلزمــه قيمــة 
قيمة ال تلزم املعسر، فكان انضـمامه إىل املوسـر غـري مـؤثر نصيب شريكه، وال

يف القيمــة عنــه إذا كــان وجــوده كعدمــه وقــال عبــد امللــك: يقــوم علــى املوســر 
ان نصيبه إن كان شريكه املعسـر موسـراً، ووجـه ذلـك أنـه لـن ينفـرد كبقدر ما  

بتبعيض العتق وإدخال الضرر بل شاركه غريه يف ذلك، فإذا سقط حق الذي 
  يعتق على املعسر مل ينتقل إىل املوسر.مل 
��������

                                                 
  في (م): العدم. )1(
  ما بين قوسين سقط من ق. )2(
  في (م): على قدر. )3(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121x[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�Kx[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�Kx[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�Kx[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�Kx[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�Kx[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�Kx[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�Kx[:>��.�?�9���34A�Zًא��%UH�i9&�ZI�(�K��������
وإمنا قلنـا: إن مـن ملـك جـزءاً ممـن يعتـق عليـه بالنسـب بشـراء أو غـري ذلـك 

 باختيـاره قصـد منـه  )1(م عليـه فـألن متلكـهمن اختبار التمليـك فـإن البـاقي يقـو
ه مـن عبـد مشـرتك بينـه العتق يف حصتإىل إعتاق ما ميلك منه فكان كمبتدئ 

ذلــك وبــني أن يرثــه ألنــه ال صــنع لــه يف  لزمــه متليكــه، وفرقنــا بــنيوبــني غــريه ف
  املرياث فال ينسب تبعيض العتق إليه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222x?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�Kx?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�Kx?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�Kx?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�Kx?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�Kx?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�Kx?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�Kx?�9���3��8L�?m4.و����ZI�(�K��������
وإمنا قلنا: إنـه إن ورث بعضـه فعتـق عليـه مث اشـرتى منـه جـزءاً آخـر أو قبـل 

يكـــن مـــن  ألن ابتـــداء تبعـــيض العتـــق مل هم باقيـــيـــه ومل يقـــو هبتـــه منـــه عتـــق عل
جهته، فما يتجرد منه بعـد ذلـك لـيس جبنايـة توجـب عليـه التقـومي؛ كالشـريك 

 م عليه نصيب الثالث.الثاين يعتق بعد إعتاق األول فال يقو  
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323x��
��.��&S�8אA����$�Kx��
��.��&S�8אA����$�Kx��
��.��&S�8אA����$�Kx��
��.��&S�8אA����$�Kx��
��.��&S�8אA����$�Kx��
��.��&S�8אA����$�Kx��
��.��&S�8אA����$�Kx��
��.��&S�8אA����$�K��

 هـــا؛ ألن العتـــق قـــد تعـــذر م بولـــدها إذا تـــأخر تقوميوإمنـــا قلنـــا: إن األمـــة تقـــو
ثبـــت هلـــا وكـــان حكـــم ولـــدها حكمهـــا، وســـواء كانـــت حـــامالً يـــوم  فيهـــا وقـــد

م علــى محلــت بعــد ذلــك ألنــه داخــل يف حكمهــا ومقــو  العتــق للجــزء منهــا أو
  معتق سهمه منها.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2424x����������Kא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34��Kxא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34��Kxא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34��Kxא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34��Kxא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34��Kxא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34��Kxא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34��Kxא��I����.����3�B$�א�4�
��Aم�א!(�8دون��Aم�א�34
احلكم دون يـوم العتـق؛ ألن القيمـة  )2(ة يوموإمنا قلنا: إن االعتبار يف القيم

ال تــرى أن الشــريك لــو اختــار أبــاحلكم ال بــنفس اإلعتــاق،  )3(يتقــدر وجوــا
إعتــاق حصــته لكــان لــه ذلــك، فمــا مل حيكــم ــا ال جيــب، وإذا كــان كــذلك  

  كان االعتبار ا يوم احلكم دون يوم العتق.
                                                 

  في (م): تمليكه. )1(
  يوم: سقطت من (م) و(ر). )2(
  في (م): يتعذر. )3(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2525x?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�Kx?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�Kx?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�Kx?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�Kx?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�Kx?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�Kx?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�Kx?4���i9��
���Z&ًא�%UH��3�Nذא�G�K��������
يعــه عتــق عليــه البــاقي ألنــه إمنــا قلنــا: إنــه إذا أعتــق جــزءاً مــن عبــد ميلــك مجو 

أصــله العبــد املشــرتك،  هباقيــ )1(عــيض العتــق فوجــب أن يكمــل عليــهبتمبتــدئ 
وألن احلكـــم عليـــه يف حصـــته أقـــوى مــــن احلكـــم يف حصـــة غـــريه؛ فلمـــا كــــان 

  ه أوىل.سه كان يف حصة نفواجباً عليه يف حصة غري  )2(التكميل
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2626x8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�Kx8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�Kx8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�Kx8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�Kx8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�Kx8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�Kx8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�Kx8)!�.��<��א���34A�?XN��Aא�7وא�?Hو�$�K��������

بالعبـــــد بـــــني  )3(ووجـــــه الروايـــــة الظـــــاهرة أنـــــه يعتـــــق البـــــاقي بـــــاحلكم اعتبـــــاره
 ووجه السـراية أنـه مبـين علـى التغليـب فـإذا بعـض يف حـق نفسـه مل ،الشريكني
ى إىل اجلميـع، كـأن لـو قـال: يـدك حـرة أو رجلـك، ويفـارق ذلـك ر يبعض وس

ميكن فيها، خبالف  )4(تهتكميل العتق هناك جهة غري جهالعبد املشرتك ألن 
  املنفرد به.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2727xא;7ض�Z&�����������K$�א.3
א%�א�34��&�Zא;7ض�Kx$�א.3
א%�א�34��&�Zא;7ض�Kx$�א.3
א%�א�34��&�Zא;7ض�Kx$�א.3
א%�א�34��&�Zא;7ض�Kx$�א.3
א%�א�34��&�Zא;7ض�Kx$�א.3
א%�א�34��&�Zא;7ض�Kx$�א.3
א%�א�34��&�Zא;7ض�Kx$�א.3
א%�א�34

 م عليــــه البــــاقي يف ثلثــــه ألن وإمنــــا قلنــــا: إنــــه إذا ابتــــدأ ذلــــك يف مرضــــه قــــو
علـــى غـــري وجـــه املعارضـــة ال جيـــوز يف املـــرض إال يف الثلـــث، كاهلبـــة  التصـــرف
  والصدقة.
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فإنــه يكمــل  )5(ووجـه قولــه يف الوصــية بإعتـاق بعــض عبــده أو بشــرك لـه فيــه
 )6(بقيتـــه عمومـــه اخلـــرب، واملعتـــق يف وصـــيته معتـــق، وألنـــه خمتـــار للتبعـــيض عليـــه

فأشـــبه مباشـــرة اإلعتـــاق يف احليـــاة (وإذا وجـــب التكميـــل فهـــو يف الثلـــث ألن 
                                                 

  في (م): استتمامه. )1(
  في (ق) و(ر): التمليك. )2(
  في (م): اعتباراً. )3(
  سقطت من (ق). غير جھته: )4(
  في (م): منه. )5(
  في (م): لتبعيض العتق. )6(



138 

، وألنــه ال ميلــك بعــد )1(يــع املــال يف احليــاة)حكــم الثلــث بعــد الوفــاة حكــم مج
ووجــه نفــى التكميــل أن ملكــه قــد انتقــل إىل ورثتــه ولــيس لــه ، موتــه إال الثلــث

ومل  إال مــا تصــرف فيــه مــن ثلثــه، ومــا مل يتصــرف فيــه يف وصــيته فهــو للورثــة،
يف  )2(يكـن مـن الورثـة جنايــة توجـب تكميـل العتـق علــيهم فـال جيـب التكميــل

  حقوقهم.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  في (م): التقويم. )2(
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ومن أعتق يف مرضـه سـتة أعبـد ال مـال لـه غـريهم ومـات مـن ذلـك املـرض؛ 
أقـرع بيـنهم فـأعتق الثلـث ممـن خــرج عليـه السـهم مـنهم ورق البـاقي، وال يعتــق 

  ..)1(من كل واحد ثلثه
وقــال أبــو حنيفــة: ال مــدخل للقرعــة يف العتــق أصــالً ولكــن يعتــق مــن كــل 

  .)3(ويستسعى يف قيمة بقيته فإذا أداها إىل الورثة عتق )2(د لثلثهواح
ودليلنــا حــديث عمــران بــن احلصــني: أن رجــًال أعتــق أعبــد لــه يف مرضــه ال 

: ففيــه )4(فــأقرع بيــنهم فــأعتق اثنــني وأرق أربعــة �مــال لــه غــريهم فبلــغ النــيب 
  أدلة:

  .)5(أقرع، وعند املخالف أنه ال يقرع) �(أحدمها أنه 
  .اين: أنه أعتق اثنني كاملني وعندهم ال يعتق رأس كاملوالث

نه نقل احلكم والسبب فلم ينقـل االستسـعاء فـدل علـى أنـه غـري أوالثالث: 
وألن املريض ممنوع من مجيع ماله فلم يكن له أن يعتق كل عبيده إذا   ،واجنب

كـــان ال ميلـــك غـــريهم، فـــإذا فعـــل ذلـــك عتـــق منـــه الثلـــث الـــذي كـــان ميلـــك 
البـــــاقي، ومل يكـــــن بعضـــــهم أوىل مـــــن بعـــــض إذ ال مزيـــــة  ق ه ورُ التصـــــرف فيـــــ

مــن نصــيب الورثــة فلــم يكــن إىل ذلــك  قلبعضــهم، واحتــيج إىل متييــز مــن يعتــ
  طريق إال اإلقراع.

                                                 
  ).506)،/ الكافي: (225)، الرسالة: (2/23)، التفريع: (274،400-2/373انظر: المدونة: ( )1(
  ثلثه: سقطت من (م). )2(
  ).117-3/116دوري مع شرح الميداني: ()، مختصر الق374انظر: مختصر الطحاوي: ( )3(
  ).3/1288أخرجه مسلم في ا+يمان، باب: من أعتق شركاً له عبد: ( )4(
  ما بين قوسين سقط من (م). )5(
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ولــو قــال: ثلــث رقيقــي أحــرار أســهم بيــنهم؛ ألنــه لــن يعــني فوجــب اإلقــراع 

ن نصـيب الـرق اعتبـاراً بعتـق مجـيعهم ولـو قـال ثلــث  مـ )1(لتمييـز نصـيب العتـق
مـن نصـيب  )2(كل واحد منهم حر مل يقرع بينهم ألنه قـد متيـز نصـيب العتـق

الـــرق وقصـــد إىل إعتـــاق ثلـــث كـــل واحـــد مـــنهم فنفـــذ العتـــق فيـــه ومل ينقـــل إىل 
غــريه، وإذا أعتــق الثلــث شــائعاً فلــم يقصــد عتــق عبــد بعينــه وال ميــزه مــن غــريه 

  .)3(قراعولذلك وجب اإل
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واملعتــق بعضــه يكــون لــه مــن نفســه بقــدر مــا فيــه مــن العتــق يقاســم ســيده 
انتزاعــه   )5(، ومالــه موقــوف بيــده لــيس للســيد)4(اخلدمــة كالعبــد بــني شــريكني

كاملشــرتك ألنــه لــيس ألحــد الشــريكني أخــذ مالــه بغــري إذن اآلخــر، وحالــه يف 
، )6(وال حيـد األحــرار رال يقـتص لــه مـن حــجراحـه وحـدوده حــال عبـد يف أنــه 
مــن  )8(؛ ألن أحكــام الــرق أغلــب عليــه)7(وال يكــون حمصــناً وال تقبــل شــهادته

طريقهــــا الفضــــيلة، ومل يبلــــغ منزلــــة الفضــــيلة  )9(أحكــــام احلريــــة، وألن املواريــــث
فــريث أو يــورث، وال شــيء ملــن أعتــق نصــيبه منــه ألنــه ال حكــم لــبعض الــوالء 

  مع الرق.
  

                                                 
  في (ق): المعتق. )1(
  في (ق): المعتق. )2(
  )507)، الكافي: (225)، الرسالة: (2/23)، التفريع: (2/374انظر: المدونة: ( )3(
  ين رجلين شريكين.في (م): ب )4(
  في (م): لسيده. )5(
  (م): الحر.في  )6(
  ).505-504)، الكافي: 225)، الرسالة: (2/22انظر: التفريع: ( )7(
  عليه: سقطت من (ق). )8(
  في (م): الموارثة. )9(
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ده فقطــع بعــض أطرافــه أو أعضــائه أو ســجل أســنانه أو فقــأ بــل بعومــن مثــ

: �؛ خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي؛ لقولــه )1(قاصــداً بــذلك لزمــه إعتاقــه عينــه
وألن ذلــك عقوبتــه  ،)2(: "فهــو حــر عليــه"يبعبــده عتــق عليــه" ورو  ل"مــن مثــ

القاتـل عمـداً مبنـع املـرياث، وإذا أراد إىل مثلـه فعوقـب بعتقـه كعقوبـة  لئال يعود
أدبه فأصـابه مـن ذلـك مـا مل يـرده فـال يعتـق عليـه ألن اخلطـأ ال يسـتحق عليـه 

  به عقوبة ألنه غري مقصود وال إمث فيه.
وإذا أعتق عليه فوالؤه له ألنه هـو املعتـق لـه وإن كـان معتقـه مسـتحقاً عليـه  

  ه يف كيفية عتقه روايتان:كالعتق يف الكفارة ومن يعتق عليه من نفسه، وعن
دون احلكـــم، واألخـــرى: دون  )4(بـــنفس املثلـــة )3(إحـــدامها: أنـــه يعتـــق عليـــه

: "فهـو يل بعبده عتق عليـه" ورو : "من مث �نفس املثلة، فوجه األوىل قوله: 
وظـاهره يفيـد بـنفس الفعـل، ووجـه الثانيـة أنـه فعـل مـن جهتـه يف  )5(حر عليه"

كتبعــــيض   )6(فوجــــب أن يفتقــــر إىل احلكــــم اســــتحق بــــه إعتاقــــه بالشــــرع العبــــد
 العتق.
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 تبعــه مالــه، إال أن يشــرتطه الســيد، وكــذلك إذا أوصــى )7(ومــن أعتــق عبــداً 

: "مـــــن أعتـــــق عبـــــداً ولـــــه مـــــال فمالـــــه لـــــه إال أن يســـــتثنيه �لقولـــــه  )8(بعتقـــــه

                                                 
  ).225)، الرسالة: (2/24)، التفريع: (2/397انظر: المدونة: ( )1(
  الصحيحين بلفظ: "من لطم مملوكاً أو ضربه فكفارته عتقه...")، وأصله في 4/368أخرجه الحاكم ( )2(
  يعتق عليه: سقطت من (م). )3(
  في (م): بالمثله. )4(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )5(
  في (م): حاكم. )6(
  في (م): عبده. )7(
  ).511)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/23انظر: التفريع: ( )8(
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ه املسألة فروع وكذلك حكم إعتاقه املباشر يف الوصية واحد، وهلذ ،)1(سيده"
خيتلـف  أصلني خيتلف قـول مالـك فيهمـا؛ ومهـا بيـع العبـد وعتقـه مل مبنية على

البيــع يكـــون املــال للبــائع إال أن شـــرطه املشــرتي ويف العتــق يكـــون  يفن إه لــقو 
  أن يستثنيه السيد. تابعاً للعبد إال

واختلــف عنــه يف الوصــية بــه وهبتــه بغــري عــوض والتصــدق بــه وإســالمه يف 
  فعنه فيها روايتان:  اجلناية

إحــدامها أن مالــه يتبعــه، واألخــرى: أن مالــه لســيده األول، وإمنــا خيتلــف يف 
ذلـــــك الخـــــتالف تعليـــــل األصـــــلني بـــــالبيع والعتـــــق معلـــــالن بإحـــــدى علتـــــني: 
ـــه، والعتـــق  إحـــدامها أن البيـــع خـــروج ملـــك بعـــوض فلـــذلك مل يتبـــع العبـــد مال

االعتالل يكون ماله يف  هذافعلى خروج ملك بغري عوض (فلذلك تبعه ماله 
، ويف أرش )2(الوصية والصدقة واهلبة تابعاً له ألن كل ذلك خروج بال عوض)

  .اجلناية ال يتبعه ألنه خروج ملك بعوض
ملــك فلــذاك مل يكــن تابعــاً  )3(واألخــرى أن علــة البيــع أنــه خــروج ملــك إىل

ه وعلـى ملـك لـذلك يتبعـه مالـ )4(نه خروج ملـك إىل غـريأله، والعلة يف العتق 
هذا يكون يف الوصـية واهلبـة والصـدقة مالـه لسـيده األول ال يتبعـه ألنـه خـروج 

 ملك إىل ملك كالبيع.
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  سيده. )5(وال يتبعه ولده؛ ألن ولده ملك لسيده فال يتبعه كسائر أمالك

  

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  بين قوسين سقط من ق. ما )2(
  إلى: سقطت من م. )3(
  في (ق): بغير. )4(
  في (م): أموال. )5(
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جنينها معها ألن كـل ولـد حـدث مـن تـزويج أو زنـا ومن أعتق حامالً عتق 

، وكـــل عقـــد يف الرقبـــة ال ســـبيل إىل حلـــه )1(تـــابع ألمـــه يف احلريـــة والـــرق فهـــو
  بعبد. )2(، وألنه ال يوجد يف األصول حرة حاملتزوج باألمة اعتباراً 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77xن�A
���������3��$�K>��א;
�Aن�3��$�Kx>��א;
�Aن�3��$�Kx>��א;
�Aن�3��$�Kx>��א;
�Aن�3��$�Kx>��א;
�Aن�3��$�Kx>��א;
�Aن�3��$�Kx>��א;
�Aن�3��$�Kx>��א;
؛ ألن )3(الغرمــاءاملــديان الــذي أحــاط الــدين مبالــه ال جتــوز إال بإجــازة  ةعتاقــ

حقــوق الغرمــاء متعلقــة مبالــه وذمتــه وهلــم التســلط علــى انتــزاع مالــه مــن يــده يف 
  إال بإجازم. ذحقوقهم، ففي إعتاقه إتالف أمواهلم فال ينف

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x?�9��p�;�3��$>��א�Kx?�9��p�;�3��$>��א�Kx?�9��p�;�3��$>��א�Kx?�9��p�;�3��$>��א�Kx?�9��p�;�3��$>��א�Kx?�9��p�;�3��$>��א�Kx?�9��p�;�3��$>��א�Kx?�9��p�;�3��$>��א�K��������
ماله  ؛ ألن احلجر عليه مينعه من التصرف يف)4(عتاقة املوىل عليه غري جائزة

  ماله وزوال فائدة احلجر. )5(له وجواز ذلك إتالف) فيما (ليس حبظ
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��Kx�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��Kx�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��Kx�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��Kx�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��Kx�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��Kx�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��Kx�IJ`�9.�/�<��A��Pم�وאF��3��$>��א��K��������

؛ ألنـه قبـل البلـوغ ال حكـم )6(بل بلوغهما غري جـائزقعتاقة الغالم واجلارية 
لقولـــه وال لعقـــوده، وألنـــه ممنـــوع مـــن التصـــرف يف مالـــه بـــاحلجر الثابـــت عليـــه، 

  عتقه فالصغري أوىل.)7(ال ينفذوألن البالغ املوىل عليه 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x��l`�i9��B��&Nن��A
��������G�Kذא�و��Rא;
�Aن�G�Kx��l`�i9��B��&Nذא�و��Rא;
�Aن�G�Kx��l`�i9��B��&Nذא�و��Rא;
�Aن�G�Kx��l`�i9��B��&Nذא�و��Rא;
�Aن�G�Kx��l`�i9��B��&Nذא�و��Rא;
�Aن�G�Kx��l`�i9��B��&Nذא�و��Rא;
�Aن�G�Kx��l`�i9��B��&Nذא�و��Rא;
�Aن�G�Kx��l`�i9��B��&Nذא�و��Rא;

إذا وطـــئ املـــديان أمـــة ال ميلـــك غريهـــا ومحلـــت فإـــا تكـــون أم ولـــد ويتعلـــق 
، والفرق بـني ذلـك وبـني أن يعتقهـا )8(حقوق الغرماء بذمته وال تباع يف الدين

                                                 
  ).511)، الكافي: (225)، الرسالة: (2/23انظر: التفريع: ( )1(
  في (ق): حاملة. )2(
  )، الكافي.225)، الرسالة: (2/24)، التفريع: (2/376انظر: المدونة: ( )3(
  ).226لة: )، الرسا2/24انظر: التفريع: ( )4(
  ما بين قوسين سقط من ق. )5(
  ).226)، الرسالة: (2/24)، التفريع: (2/391انظر: المدونة: ( )6(
  في (ق): ' ينعقد. )7(
  ).2/24انظر التفريع: ( )8(
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وقـــع ال ميكـــن إزالتـــه وقـــد بـــالقول فـــال ينفـــذ إال بـــإذن الغرمـــاء؛ أن الفعـــل إذا 
اســتقر عقــد العتــق فتعــذر إبطالــه، أال تــرى أن املــريض ال ينفــذ عتقــه بــالقول، 

  فلو وطئ أمة فحملت لكانت أم الولد.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZADא��K��������

الـــذين يعتقـــون علـــى ٌمالكهـــم بالقرابـــة عمـــودي النســـب األعلـــى واألســـفل  
مـن قبـل األب واألم، قربـوا أو بعـدوا، والـوارثني  ألجداد واجلـداتاكالوالدين و 

وغــري الــوارثني وأوالدهــم الــذكور واإلنــاث مــنهم واإلخــوة واألخــوات، مــن أي 
هــم أنفســهم ال يتعــدى ذلــك إىل أوالدهــم، وال يعتــق ســواهم مــن  قبيــل كــانوا

  .)1(عم أو عمة أو خال أو خالة، وال من حيرم منهم وال من ال حيرم
أحـــــدها: وجـــــوب العتـــــق يف  ملســـــألة يف ثالثـــــة مواضـــــع؛والكـــــالم يف هـــــذه ا

عمـــودي النســـب خالفـــاً لـــداود يف قولـــه: ال يعتـــق أب وال ابـــن إال أن يبتـــدئ 
  .)2(املشرتي بإعتاقه

  .)3(خوة خالفاً للشافعي يف قوله إم ال يعتقونوالثاين: يف اإل
  .)4(ن كل ذي رحم يعتق بامللكإوالثالث: مع أيب حنيفة يف قوله 

~�����¡��¢��£��¤���¥��~�����¡��¢��£��¤���¥��~�����¡��¢��£��¤���¥��~�����¡��¢��£��¤���¥��mmmmا علــى داود قولــه تعــاىل:فــدليلن
��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦
��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���̧ ����¶��µ��́ ��³��²��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���̧ ����¶��µ��́ ��³��²��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���̧ ����¶��µ��́ ��³��²��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���̧ ����¶��µ��́ ��³��²

Ë��Ê���É��È������Ç��Æ��Å���Ä��ÃË��Ê���É��È������Ç��Æ��Å���Ä��ÃË��Ê���É��È������Ç��Æ��Å���Ä��ÃË��Ê���É��È������Ç��Æ��Å���Ä��Ãllll)5(  فنفــى عــن نفســه اختــاذ
بـأن الكـل عبيـد لـه، وذلـك ينفـي   الولد وعلل ذلك بأن الكل عبيـد لـه وذلـك

                                                 
  ).509)، الكافي: (226)، الرسالة: (2/25)، التفريع: (2/385انظر: المدونة: ( )1(
  ).10/220انظر المحلى: ( )2(
  ).2/5)، المھذب: (05ر: اbقناع: (انظ )3(
   ).3/114)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (392انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  ).93-88سورة مريم اUيات: ( )5(
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، وألن )1(: "مـــن ملـــك ذا رحـــم حمـــرم فهـــو حـــر"�الولـــد عبـــداً، وقولـــه كـــون 
املخــالف ال خيلــو أن يقــول: إن اإلنســان إذا ملــك أبــاه وابنــه فإنــه يعتــق عليــه 

بل يـؤمر بإعتاقـه ويلـزم  عليه )2(بنفس امللك، فلذلك قولنا؛ أو يقول: ال يعتق
اع حريـة ذلك، وكل هذا خالف األصـول؛ ألن اإلنسـان ال يسـتحق عليـه إيقـ

  لكفارة.او  يف ملكه بغري سبب كان من جهته كالنذر
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212�C9��/��
��������$�>��?��34A�B�8JXG�Wن��34A�B�8JXG�W?��<�$xن��34A�B�8JXG�W?��<�$xن��34A�B�8JXG�W?��<�$xن��34A�B�8JXG�W?��<�$xن��34A�B�8JXG�W?��<�$xن��34A�B�8JXG�W?��<�$xن��34A�B�8JXG�W?��<�$xن��������xא�|�)�4א�|�)�4א�|�)�4א�|�)�4א�|�)�4א�|�)�4א�|�)�4א�|�)�K�4$�א�
��/���K�C9$�א�
��/���K�C9$�א�
��/���K�C9$�א�
��/���K�C9$�א�
��/���K�C9$�א�
��/���K�C9$�א�
��/���K�C9$�א�

ودليلنــا علــى الشــافعي عمــوم اخلــرب، وألن األخــوة نســب حيجــب األم عــن 
  )3(ب يكــون مــن ذكــورهم إلنــاثهميإىل الســدس كــالوالدة، وألن التعصــ الثلــث

  كالولد.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313�$�K�$�K�$�K�$�K�$�K�$�K�$�K�$�K�8Oن�6/�ذ���N�?��<�$��u�>O��.N�C9��/��
34��.�;��������xi9א�
��/��N�?��<�$��u�>O��.N�C9ن�6/�ذ����8Oא�
��/��N�?��<�$��u�>O��.N�C9ن�6/�ذ����8Oא�
��/��N�?��<�$��u�>O��.N�C9ن�6/�ذ����8Oא�
��/��N�?��<�$��u�>O��.N�C9ن�6/�ذ����8Oא�
��/��N�?��<�$��u�>O��.N�C9ن�6/�ذ����8Oא�
��/��N�?��<�$��u�>O��.N�C9ن�6/�ذ����8Oא�
��/��N�?��<�$��u�>O��.N�C9ن�6/�ذ����8Oא�Axi9;�.��34Axi9;�.��34Axi9;�.��34Axi9;�.��34Axi9;�.��34Axi9;�.��34Axi9;�.��34A��������

بنتـه  )4(ودليلنا على أيب حنيفـة يف العـم واخلـال ألن كـل مـن حلـت إلنسـان
العـم ألن ابنتـه حتـل  )5(لك ميني مل يعتق عليه بامللك، كذلكمببعقد نكاح أو 

لــك  البــن عمهــا، وألن كــل جــنس يــرث ذكــورهم دون أبنــائهم فــال يعتقــون بامل
  كبين العم.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�Kx�.7���.�8אJ6F&�C9��34ن��A�ZAD�8א!��$�86א�)O�pG��H�!م�א
��$�K��������

؛ لقولـه )6(وال حيتاج يف ذلك إىل حكـم حـاكم بـل يعتقـون بـه بـنفس امللـك
، وألن احلــاكم إمنــا يــراد فيمــا جيــوز )7(: "مــن ملــك ذا رحــم حمــرم فهــو حــر"�

  .)8( حلكم إليهتبقيته بوجه فأما سوى ذلك فال حاجة با
                                                 

)، وابن ماجة ف�ي العت�ق، ب�اب: م�ن مل�ك 4/259أخرجه أبو داود في العتق، باب: من ملك إذا رحم محرم: ( )1(
)، والح��ديث تف��رد ب��ه 3/646ذي ف��ي ا+حك��ام، ب��اب: م��ن مل��ك ذا رح��م مح��رم: ()، والترم��2/843ذا رح��م: (

  ).3/279ضمرة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة (نصب الراية: 
  في (م): أ'. )2(
  في (م): من ذكرھم +بنائھم. )3(
  في (ق): من حلة اbنسان. )4(
  في (م): أصله. )5(
  في (ق): المالك. )6(
  يباً.سبق تخريج الحديث قر )7(
  في (م): بالحكم فيه. )8(
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ومن أعتق عبده أو أمته إىل أجل مل يعتق إال بعد حلولـه، خبـالف الطـالق 
جنزنــاه أإىل أجـل؛ ألن الـوطء ال يتوقـف، فلمـا اعـرتض هـذا املعـىن يف الطـالق 

ومل جيــز لــه وطء األمــة   ومل يعــرتض مثلــه يف العتــق فرتكنــاه علــى موجــب عقــده
زوجـة (واحـد؛ وهـو منـع توقيـت الـوطء املعتقـة إىل أجـل ألن املعـىن فيهـا ويف ال

يتنجز احلرية ألنه جيوز أن يبقى ملكه على مـن ال جيـوز لـه  إال أن يف األمة مل
ال جيـوز لـه وطؤهـا؛  )1(وطؤها، ويف الزوجة ال جيـوز أن يبقـى عقـده علـى مـن)

  زال العقد. )2(ألنه ليس منها إال الوطء فإذا حرم ذلك
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515O��&N�?و��k
����3�Nذא�G�KO��&N�?و��k
����3�Nذא�G�KO��&N�?و��k
����3�Nذא�G�KO��&N�?و��k
����3�Nذא�G�KO��&N�?و��k
����3�Nذא�G�KO��&N�?و��k
����3�Nذא�G�KO��&N�?و��k
����3�Nذא�G�KO��&N�?و��k
����3�Nذא�G�Kxk
���������&/���N�?34&3?�و���8J4�3Aو�
N�?34���/&�xk&3?�و���8J4�3Aو�
N�?34���/&�xk&3?�و���8J4�3Aو�
N�?34���/&�xk&3?�و���8J4�3Aو�
N�?34���/&�xk&3?�و���8J4�3Aو�
N�?34���/&�xk&3?�و���8J4�3Aو�
N�?34���/&�xk&3?�و���8J4�3Aو�
N�?34���/&�xk&3?�و���8J4�3Aو�

 يتبعـــه ولـــده؛ ألن أمتـــه مالـــه ملإذا أعتــق عبـــده ولـــه أمـــة حامـــل تبعتـــه أمتـــه و 
  وولده ملك لسيده ألنه ال ميلك ولد نفسه. ،ومال العبد يف العتق تابع له
ــــد األمــــة و  ــــق العب ــــو أعت ي حامــــل مل ينفــــذ عتقهــــا وهــــي حامــــل حــــىت هــــول

  مرين ممنوعني:؛ ألن يف نفوذ عتقها أحد أ)3(تضع
إمـا أن يعتــق األمـة دون احلمــل فـذلك غــري جـائز ألن اســتثناء محــل األم يف 
العتق غري جائز، أو أن تعتق هي ومحلها فيؤدى ذلـك إىل أن يعتـق علـى غـري 
ملكه بغـري اختيـاره وال جنايـة كانـت منـه، فلمـا كـان مؤديـاً إىل مـا ذكرنـاه مـن 

يكــــون الولــــد للســـــيد، واهللا و (وقفــــه إىل أن تضــــع وتعتــــق األمــــة  باملنــــع وجــــ
  .)4(أعلم)

  

  

                                                 
  ما بين قوسين: سقط من (م). )1(
  ذلك: سقط من (م). )2(
  ).225)، الرسالة: (2/23انظر: التفريع: ( )3(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )4(
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�.�.�.�.�.�.�.�.))11((%Bא���W%Bא���W%Bא���W%Bא���W%Bא���W%Bא���W%Bא���W%Bא���W))22((  

عــن بيــع الــوالء وعــن  � يــه ، واألصــل فيــه)3(ال حيــل بيــع الــوالء وال هبتــه
 .")4(: "الــــوالء حلمــــة كلحمــــة النســــب؛ (ال يبــــاع وال يوهــــب�قولــــه و هبتــــه، 

ه إىل غــري  " ولــيس للعبـد صــرفه)5("الـوالء ملــن أعتـق:�والـوالء ملــن أعتـق لقولــه 
ومـن ادعـى إىل غـري أبيـه  )6(: "الوالء حلمة كلحمة النسـب)،�معتقه؛ لقوله 

  .)7(تواىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا"أو 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�Kx�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�Kx�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�Kx�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�Kx�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�Kx�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�Kx�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�Kx�ً��,�%Bא���Z&�%�:>א����Gم�
��$�K��������

ال يرث النساء من الوالء شيئاً وإذا ترك املعتق ولداً ذكوراً وإناثاً فالوالء من 
، )9(-رضـــــوان اهللا علـــــيهم –ا إمجـــــاع الصـــــحابة ، وهـــــذ)8(ولـــــده دون اإلنـــــاث

واألصــل فيــه أن الــوالء يــورث بالتعصـــيب احملــض، والنســاء ال تعصــيب فـــيهن 
وإمنــا قلنــا: إنــه يــورث بالتعصــيب ألن املــرياث يكــون بثالثــة ، فلــم يــرثن بــالوالء

، أو )10(أوجــــه: إمــــا بــــرحم كــــالوالدة ومــــا تعلــــق بــــه مــــن النســــب، أو بالنعمــــة
ثــر مــن النعمــة الــيت حصــلت كالء، وألنــه لــيس يف العتــق أبالتعصــيب وهــو الــو 

                                                 
  في (م): كتاب. )1(
موص�فھا حك�م م�ن الو'ي�ة وإل�ى وھ�و الق�رب، واص�ط>حاً: ص�فة حكيم�ة توج�ب ل -: بفتح الواو والم�دالوHء )2(

  ).2/161العصوبة عند عدھما كائن (الفواكه الدواني: 
  ).512)، الكافي: (2/226)، الرسالة: (2/26)، التفريع: (3/64)، المدونة: (780انظر الموطأ: ( )3(
  سبق تخريج الحديث. )4(
ال�و'ء لم�ن أعت�ق: )، ومسلم في العتق، باب: إنم�ا 8/11أخرجه البخاري، باب: ما يرث النساء من الو'ء: ( )5(

)2/1141.(  
  ما بين قوسين سقط من (ق). )6(
أخرجه الطبراني في ا+وسط، وفيه عبد هللا بن عطية؛ قال ال�ذھبي: ' أعل�م م�ن روى عن�ه (مجم�ع الزوائ�د:  )7(

4/235.(  
  ).512)، الكافي: (226)، الرسالة: (2/26انظر: التفريع: ( )8(
  ).90/33رزاق: ()، وعبد ال10/306انظر البيھقي: ( )9(
  في (م): من الرحم أو بالصھر. )10(
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عصبة، وإذا كان كذلك مل يرث منـه النسـاء ألـن ال  من جهة املعتق فجعلته
يرثن إال بـالرحم، وألن النسـب أقـوى يف التوريـث لـه مـن الـوالء؛ بـدليل أنـه ال 
يــورث بـــالوالء وهنــاك نســـب مــا يـــورث بـــه، فــإذا ثبـــت ذلــك مل يكـــن للنســـاء 

 التوريث مما تراضى من النسب، كان بـأن ال يكـون هلـن مـدخل يف مدخل يف
  .)1(الوالء أوىل
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x%Bא�#4���.����א���pوN�Kx%Bא�#4���.����א���pوN�Kx%Bא�#4���.����א���pوN�Kx%Bא�#4���.����א���pوN�Kx%Bא�#4���.����א���pوN�Kx%Bא�#4���.����א���pوN�Kx%Bא�#4���.����א���pوN�Kx%Bא�#4���.����א���pوN�K��������

: االبــن مث ابــن االبــن مث األب مث األخ مث ابــن )2(وأوىل العصــبة بــإرث الــوالء
وإمنــا قلنــا: إن االبــن أوىل ملــا  )4(، مث ابــن العمومــة)3(األخ مث اجلــد مث العمومــة

مــن أن الــوالء مســتحق بالتعصــيب احملــض دون الــرحم، وخيــتص بــه  )5(مناهقــد
تعصـــيبه علـــى غـــريه، وتعصـــيب البنـــوة أقـــوى مـــن التعصـــيب بـــاألبوة  يمـــن قـــو 

واجلـــدودة؛ ألن تعصـــيب اجلـــدودة واألبـــوة يشـــوا الـــرحم والـــوالدة وتعصـــيب 
  أوىل من كل أحد. )6(البنوة حمض ال يشوبه شيء؛ فكان البنون

إن ابــن االبـن وإن سـفل أوىل مــن األب وغـريه لالتفـاق علــى أن  وإمنـا قلنـا:
  االبن قائم مقام االبن عند عدمه يف كل األحكام وكذلك يف الوالء. ابن

خــوة؛ ألــم يــدلون بــه فكــان مقــدم علــى وإمنــا قــدمنا األب علــى اجلــد واإل
 من يديل به، أال تـرى أن اجلـد يقـول: أنـا أبـو أىب امليـت واإلخـوة يقولـون حنـن

بقــرم مــن األب؛ فوجــب أن يكــون األب مقــدماً  )7(بــين أبيــه فكلهــم يــدلون
  على من يديل به ويستفيد القرب من جهته.

                                                 
  أولى: سقطت من م. )1(
  في (م): الولي. )2(
  في (ق): العم. )3(
  ).512).، الكافي: (226)، الرسالة: (2/26)، التفريع: (82-3/81)، المدونة: (2/784انظر: الموطأ: ( )4(
  في (م): بيناه. )5(
  البنون: سقطت من (م). )6(
  يدلي. في (م): )7(



149 

علــــى اجلــــد  )1(خــــوة وبيــــنهم يف مــــرياث الــــوالء مقــــدمونوإمنــــا قلنــــا: عــــن اإل
يف قوهلمـــــا: إن اجلــــــد أوىل؛ ألن تعصــــــيب  )2(خالفـــــاً أليب حنيفــــــة والشــــــافعي

اجلدود وأقرب إىل امليت ألن اجلـد يـديل بـأبوة  )3((األخوة أقوى من تعصيب)
خــوة يــدلون ببنــوة األب واإلدالء بــالبنوة أقــوى مــن اإلدالء بــاألبوة: األب واإل

أال تـرى أن األب يصــري مــع االبــن مبنزلــة األم يأخــذ بــالفرض ويســقط تعصــيبه 
  .فكان األخ مقدماً على اجلد يف ذلك

ن اإلدالء بــــالبنوة موجــــود فــــيهم، خــــوة كــــاإلخوة؛ ألوإمنــــا قلنــــا: إن بــــين اإل
والنـزول ال يـؤثر يف ذلـك، أال تـرى أن ابـن االبـن وإن سـفل مقـدم علــى األب 

  وعلى اجلد.
وإمنـــا قلنـــا: إن اجلـــد مقـــدم علـــى العـــم؛ ألن العـــم يـــديل باجلـــد فكـــان اجلـــد 

  هم هلذا املعىن.نيمن يديل به، فكذلك العمومة مقدمون على ب مقدماً على
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33�Y3א��$�K�Y3א��$�K�Y3א��$�K�Y3א��$�K�Y3א��$�K�Y3א��$�K�Y3א��$�K�Y3א��$�Kx2)��.�%Bق�א���x2)��.�%Bق�א���x2)��.�%Bق�א���x2)��.�%Bق�א���x2)��.�%Bق�א���x2)��.�%Bق�א���x2)��.�%Bق�א���x2)��.�%Bق�א�����������

الـــوالء يســـتحق بـــالكرب، فـــال يســـتحق الـــبطن الثـــاين منـــه شـــيئاً مـــا بقـــي مـــن 
الــبطن األعلــى موجــود، وبيــان ذلــك: أن ميــوت رجــل ويــرتك والء وثالثــة بنــني 
فريث البنون بالسوية مث ميـوت اثنـان ويرتكـا ابنـني وميـوت املـوىل، فيكـون مرياثـه 

  .)4(لالبن الباقي دون بين إخوته
 يا قلنـــا: ذلـــك ألن الـــوالء مـــع اختصاصـــه بالتعصـــيب خيـــتص مبـــن قـــو وإمنـــ

تعصــيبه وقــرب دون مــن بعــد عنــه، ولــيس هــو مــن بــاب مــرياث املــال بســبيل، 
بدليل أن امليت لو ترك ابنـاً واحـداً مل يسـتحق اجلـد شـيئاً، وإمنـا هـو مـن بـاب 

                                                 
  في (ق): مقدم. )1(
  ).232-321)، مختصر المزني: (400-399انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )3(
  ).512)، الكافي: (226)، الرسالة: 3/81)، المدونة: (2/785انظر: الموطأ: ( )4(
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فهــو لألقــرب، يبــني ذلــك أن مــن يســتحق العصــبة شــيئان: مــرياث  )1(الواليــة
قصــاص، وبأيهمــا اعتــربت الــوالء وجدتــه ال يــدخل أو  يف نكــاح واليــة، إمــاو 

آبـائهم أو عمـومتهم فلـذلك قلنـا إن الـبطن األول مقـدم علـى  أبنـاء مـع وجـود
  البطن الثاين.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x?>���34I9��%B�6ن�א���$�Kx?>���34I9��%B�6ن�א���$�Kx?>���34I9��%B�6ن�א���$�Kx?>���34I9��%B�6ن�א���$�Kx?>���34I9��%B�6ن�א���$�Kx?>���34I9��%B�6ن�א���$�Kx?>���34I9��%B�6ن�א���$�Kx?>���34I9��%B�6ن�א���$�K��������

، خالفاً )2(ومن أعتق عبداً عن رجل بإذنه أو بغري إذنه فالوالء للمعتق عنه
نيفــة والشــافعي حــني قــاال: إن الــوالء للمعتــق إن كــان أعتــق عنــه بغــري أليب ح

؛ ألنه إذا أعتق عبده عن غريه فقد ملكه إياه بشـرط العتـق عنـه فكـان  )3(إذنه
كالوكيل أنـه إذا أعتـق عبـد غـريه عـن مالكـه فـالوالء للمعتـق عنـه، وألن الـوالء 

نـه، أال تـرى أن جمرى النسب فال يفتقر حصوله ملن حيصل لـه إىل إذن م جارٍ 
األخــوة والعمومــة حتصــل لإلنســان شــاء أم أىب بــوطء قريبــه الــذي يولــد لــه منــه 
فيثمــر هــذه األنســاب، فكــذلك الــوالء؛ يعتــق زيــد عبــده فيثبــت والؤه لعصــبته 
شاءوا أو أبوا، وإذا صح ذلك جاز أن يكون الوالء للمعتـق وإن مل يكـن منـه 

  لو كان بإذنه.إذن أعتقه فكان الوالء ملن أعتق عنه كما 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x��v�:א��$�Kx��v�:א��$�Kx��v�:א��$�Kx��v�:א��$�Kx��v�:א��$�Kx��v�:א��$�Kx��v�:א��$�Kx��v�:א��$�K��������

املســلمني فــوالؤه للمســلمني ال ملــن أعقتــه؛  )4(الســائبة هــو الــذي يعتــق عــن
ســائبة ألن املعتــق رفــع يــده عنــه مــن كــل  ي، وإمنــا مســ)5(للمعــىن الــذي قــدمناه

بعينــه بـــل  )7(بعــده )6(وجــه مــن جهــة امللـــك والــوالء فصــار الــوالء لغـــري مالــك

                                                 
  في (م): الو'يات، وفي (ر): الو'ء. )1(
  ).513)، الكافي: (2/27لتفريع: )، ا3/64انظر: المدونة: ( )2(
  ).2/21)، المھذب: (398انظر: مختصر الطحاوي: ( )3(
  عن: سقطت من (م). )4(
  ).513)، الكافي: (226)، الرسالة: (2/27)، التفريع: (2/785انظر: الموطأ: ( )5(
  في (م): ماله. )6(
  بعده: سقطت من (م) و(ر). )7(
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علـــى مــــا كــــانوا  )1(مـــل املســــيب الــــذي ال يعـــرض لــــهجلماعـــة املســــلمني، كاجل
 )2(مــا أعتقــه اإلنســان عــن زكاتــه أو عتقــه اإلمــام يفعلونــه يف اجلاهليــة، وكــذلك

أو املزكـــي، وذلـــك خبـــالف املعتـــق يف الكفـــارات ألن الكفـــر أعتقـــه مـــن نفســـه 
فكان الوالء لـه، ويف الزكـاة إمنـا أعتقـه عـن املسـلمني ألنـه مـن أمـوال املسـلمني 

  كاملعتق عبداً عن غريه من مال ذلك الغري؛ أن الوالء للمعتق عنه.فكان  
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xא;<��ذ�%Bو�Kxא;<��ذ�%Bو�Kxא;<��ذ�%Bو�Kxא;<��ذ�%Bو�Kxא;<��ذ�%Bو�Kxא;<��ذ�%Bو�Kxא;<��ذ�%Bو�Kxא;<��ذ�%Bو�K��������

ووالء املنبــوذ للمســلمني دون ملتقطــه هكــذا أطلقــه أصــحابنا، ومــرادهم أنــه 
والء عليــه ألحــد وأن مرياثــه ال خيــتص بــه ملتقطــه؛ ألنــه حــر باألصــل وإمنــا  ال

ل موجــود مــن النــاس حــراً إال أن الــرق بالســىب لــبعض األحــرار، فكــان كــ يطــرأ
  .)3(ما ينقله إىل الرق يطرأ عليه
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رث، وصــفته أن يكــون رجــالن وال نســب بينهمــا يــواىل يــمــوىل املــواالت ال 
، )4(ح وال يلـــزموارثـــا ويتعـــاقال فهـــذا عنـــدنا ال يصـــأحـــدمها اآلخـــر علـــى أن يت

أن يفســخا املــواالت مــا  ن، وهلمــاوعنــد أيب حنيفــة: يصــح، ويتوارثــان ويتعــاقال
 )6(: "إمنــا الــوالء ملــن أعتــق"�فــدليلنا قولــه .  )5(دمها عــن اآلخــرمل يعقــل أحــ

ســبب ال يــورث بــه مــع  )7(نتفى أن يكــون والء لغــري معتــق، وألن املــواالتفــا
ســــلم الرجــــل علــــى يــــد رجــــل أوجــــود النســــب فكــــذلك مــــع فقــــده أصــــله: إذا 

                                                 
  رضوا له.في (ق): كالجمل المسيب الذي ' يف )1(
  ما بين قوسين سقط من (ق) و(ر). )2(
  ).513)، الكافي: (2/27)، التفريع: (3/76انظر: المدونة: ( )3(
  ).2/26انظر: التفريع ( )4(
  ).2/139) ، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (400-399انظر الطحاوي: ( )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  في (م): الو'ء. )7(
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لــون عنــه فلــم يكــن لــه نقــل مرياثــه عــنهم وألن املســلمني يعق عكســه الزوجيــة،
  باملواالت كاملتناسبني.

ن الــوالء إومــن أســلم علــى يــد رجــل فــال والء لــه عليــه، (خالفــاً ملــن يقــول 
للخرب، وألن الوالء باإلنعام بالعتق، وهذا معدوم فـيمن أسـلم) علـى  )2())1(له

  يده.
مرياثــه للمســلم كــان   )3(، فــإن أســلمىإذا أعتــق املســلم نصــرانياً فــالوالء مراعــ

إن مـــات، وإن مـــات النصـــراين قبـــل أن يســـلم فـــال والء للمســـلم عليـــه، وقـــال 
  .)4(الشافعي: يثبت له الوالء عليه ويرثه

به شـعلـى اإلرث بـالوالء، وآكـد منـه ألن الـوالء  بفدليلنا أن اإلرث بالنس
  ..وقد ثبت أنه ال توارث بني املسلم والكافر بالنسب، وكذلك بالوالء به،

رق ذلك مرياثه مـن عبـده النصـراين إذا مـات ألن رقبتـه كانـت ملكـاً لـه ويفا
فكان حكم ماله حكم رقبته، إال أنه مرياث على احلقيقة، وألن املباينة بامللـة 

  متنع اإلرث بالنسب والوالء دون الرق.
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 مـــات ورثـــه مـــواله وإذا ثبـــت أنـــه ال يرثـــه إذا مـــات، فـــإن أســـلم النصـــراين مث

 املسلم؛ ألن اإلنعام عليه ثابت له، وإمنا كـان مينعـه مرياثـه مباينتـه لـه يف ملتـه،

  فإذا أسلم زال املنع كالنسب.
��������
��������

                                                 
  ).6/380سحق (المغني: قاله أحمد وإ )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )3(
  ).2/21انظر المھذب: ( )4(
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وإذا مــات النصــراين املعتــق وتــرك مــواله املســلم الــذي أعتقــه وورثــه مــن أهــل 

  :)1(دينه، فعنه يف ذلك ثالث روايات
إحداها: أنه ال يرثه سيده الذي أعتقه وال أحد من قرابته ويكون ماله فيئـاً 

  .جلماعة املسلمني
  .والثانية: أنه يرثه ولده دون غريهم من أقاربه

  والثالثة: يرثه مجيع ورثته.
واملرياث موضـوع  )3(يرثه ملباينته له يف امللة )2(فوجه األوىل: أن سيده إمنا مل

فلــم جيــز أن يرثــه ورثتــه مــن أهــل دينــه ألن حرمتــه أعلــى علــى التســاوي احلــرم؛ 
  .)4(من حرمتهم لثبوت والء املسلمني عليه

هو مواىل سـيده الـذي أعـتقهم فكـان حكمهـم  )5(ووجه الثانية: أن ولدهم
بــوت الــوالء علــيهم لســيده؛ ثحكمــه يف كــوم علــى ملتــه وعلــى مثــل حرمتــه و 

  .فلذلك اختصوا مبرياثه دون سائر أقاربه
ه الثالثة: أن مجيع ورثتـه مبنزلتـه يف احلرمـة والـدين؛ فورثـوه اعتبـاراً بسـائر ووج

القرابة  أهل ملته، وعنه رواية أخرى: أنه يرثه ولده ووالده خاصة ألنه ليس يف
  ما يوازي األبوة والبنوة، والثالثة أصح.
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 الســيد لعبــده يف أن يعتــق عبــداً فــالوالء للســيد فــإن أعتــق العبــد مل نذإذا أ
الـــوالء لـــه، وكـــذلك املـــدبر وأم الولـــد إذا اعتقـــا بـــإذن ســـيده، وإذا أذن  يرجـــع

                                                 
  ).513)، الكافي: (3/75)، المدونة: (2/785انظر: الموطأ: ( )1(
  في (م): أيضاً. )2(
  في (م): مثله. )3(
  في (ق): المسلم عليھم. )4(
  في (م): والده. )5(
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دام املكاتـب مل يعتـق فـإن أعتـق عـاد  فأعتق فالوالء للسيد ما ملكاتبه أن يعتق
  ..)1(الوالء إليه

أعتـق، ولــيس نتـزاع مالـه فـإذا أذن لـه العبـد ا والفـرق بـني املسـألتني أن لسـيد
مــن أهــل الــوالء يف تلـك احلــال، كــان الســيد كأنـه هــو الــذي أعتــق فيكــون  هـو

مل جيـز انتقالـه بعـد ثبوتـه إىل جهـة  )2(وإذا ثبت الوالء يف جهـة احلـر الوالء له،
  أخرى.

وأما املكاتب فسيده ممنوع من انتزاع ماله ملا ثبت له مـن عقـد احلريـة، فـإذا 
فإن مات أو عجز تقرر الوالء لسيده، فإذا  ىه يف العتق كان عتقه مراعأذن ل

  ..أدى وعتق ثبت أن الوالء ثابت له
يعلـــم الســـيد حـــىت أدى املكاتـــب  موكـــذلك لـــو أعتـــق بغـــري إذن الســـيد فلـــ

وعتق؛ فإن الوالء للمكاتب ألنه إمنا كان ممنوعاً من اإلعتاق حلق السـيد فـإذا 
وتقرر الـوالء لـه، فـإن علـم السـيد قبـل أن يعتـق  عد عتقهبزال حق السيد عنه 

املكاتـــب بـــاألداء فلـــه أن يـــرد عتقـــه، فـــإن رده بطـــل وعـــاد العبـــد رقـــاً ومل يلـــزم 
  املكاتب إذا أعتق أن يعتقه بعد ذلك.
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، إال مــا حيكــى )4(ال خــالف فيــه )3(جــر الــوالء ثابــت عنــد كافــة أهــل العلــم

صـفته: أن يتـزوج عبـد معتقـة فيولـدها فـإن والء ولـدها بن خديج، و ا عن رافع
الــذين أعتقوهــا، فــإن أعتــق العبــد جــر والء ولــده إىل مواليــه الــذين  منــه ملواليهــا
تـزوج حـرة ال والء عليهـا  كـان بقيـة مـرياث الولـد بعـد حصـة أمـه  أعتقوه، ولو

                                                 
  ).513)، الكافي: (2/27)، التفريع: (3/71)، المدونة: (2/783لموطأ: (انظر: ا )1(
  في (ق): الحرم. )2(
  في (م): العلماء. )3(
  ).12/37)، فتح الباري: (6/361انظر: المغني: () 4(
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 إىل مواليـــه وكـــذلك اجلـــد فيجـــر الـــوالء )1(أعتـــق العبـــد رجـــع وإذا للمســـلمني،
  أيضاً جبر الوالء ما دام األب عبداً، فإذا أعتق العبد عاد الوالء إليه.

بفتيـة فسـأل  أن الزبري بن العوام مر  يواألصل يف جر الوالء اإلمجاع؛ ملا رو 
رافـع بـن خـديج وأبـوهم عبـد للحـرة ، فاشـرتى الـزبري  عنهم: فقيـل: هـم مـوايل

أنـا  م فقـال رافـع: بـل هـم مـوايل فأنا مـوالك باهم فأعتقه وقال هلم انتسبوا إيل أ
، ومل )2(أعتقــت أمهــم، فاختصــما إىل عثمــان بــن عفــان فقضــى بــالوالء للــزبري

أــا لعــدم  )3(خيــالف عليــه أحــد، وألن انتســاب الولــد إىل قبيلــة أمــه، ووجههــا
إمكان ذلك من جهة األب، بدليل أنه لو أمكن ذلك يف االبتداء مل ينسـب 

مكانـــه يف ولـــد املالعنـــة عـــاد االنتســـاب إىل األب، إىل األم، وألنـــه إذا عـــاد إ
غــري ممكــن يف هــذا املوضــع لــرق األب فيجــب إذا زال  وإذا ثبــت ذلــك مث كــان
  امتنع ألجله، ويعود النسب إىل األب. املعىن املانع أن يزول ما
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ه فصـــح جـــره وإمنـــا قلنـــا: إن اجلـــد كـــاألب يف ذلـــك ألن النســـب يرجـــع إليـــ

  كاألب وبذلك فارق األخوة والعمومة وسائر العصبات. للنسب
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أمــه، فــإن اعــرتف بــه األب عــاد إليــه، أو  وولــد املالعنــة املعتقــة والؤه ملــوايل
  .)4(إىل مواليه إن كان معتقاً على ما بيناه
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وال يثبــت جــر الــوالء فــيمن مســه رق، مثــل أن يتــزوج عبــد أمــة فتحمــل مث 

أمـــه وهـــم  ووالؤه ملـــوايل )5(تعتـــق؛ فـــإن الولـــد يكـــون حـــراً حبريـــة أمـــه وهـــو حـــر
                                                 

  في (م): عاد. )1(
  ).2/783الموطأ: ( )2(
  في (م): ووجھتھا. )3(
  ).512الكافي: ()، 2/27)، التفريع: (2/782انظر: الموطأ: ( )4(
  في (ق): حمل. )5(
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؛ ألن عتقــه ثبــت مــن جهــتهم، فــإن أعتــق العبــد لــن جيــر والء الولــد )1(مواليــه
ب، والــوالء وثبــت ملــن أعتــق أمــه فــال جيــوز نقلــه كالنســ )2(ألن والءه قــد تقــرر

  هاهنا مباشر ليس طريقه اجلر؛ فلم جيز نقله.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515x%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�Kx%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�Kx%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�Kx%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�Kx%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�Kx%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�Kx%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�Kx%�:>א��?L7���Dא��%Bא���$�K��������
 نــا أن النســاء ال يــرثن والء مــا أعتقــه غــريهن ألنــه ال تعصــيب فــيهن، قــد بي

فإذا ثبـت ذلـك فـالوالء الـذي يرثنـه هـو املباشـر أو مـا كـان يف حكـم املباشـر، 
  ع:وال يكون ذلك إال يف ثالث مواض

  أحدها: أن تعتق عبداً فيموت وال وارث له فيكون والؤه هلا مرياثاً.
والثــاين: أن يــرتك هــذا العبــد أوالداً مــن أمــة أو معتقــة فيكــون الــوالء ملعتقــه؛ 

  وإما جراً. )3(إما ابتداء
إذا فيكون الوالء هلا بوالثالث: أن يعتق هذا العبد عبداً؛ إما يف حال رقه 

ه فيمــوت العبــد األول املعتــق ويبقــى الثــاين، فــريث معتقــه ابتــداًء، أو بعــد عتقــ
  .)4(األول والء هذا العبد الثاين

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616x?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�Kx?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�Kx?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�Kx?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�Kx?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�Kx?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�Kx?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�Kx?�3��K7,�.��&�%B��7و��MN7;ن�אN�$�K��������
)5(: "الـوالء ملـن أعتـق"�وإمنا قلنا: إا ترث والء ما باشرت عتقه، لقوله 

 

  ل.وهذا عام، وألنه شخص حر معتق عن نفس فكان الوالء له كالرج
��������
��������
��������

                                                 
  ).512)، الكافي: (2/26)، التفريع: (2/783انظر: الموطأ: ( )1(
  في (م): قد تقدم. )2(
  في (ق): أو. )3(
  ).512)، الكافي: (2/26)، التفريع: (3/82)، المدونة: (2/784انظر: الموطأ: ( )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717x?�3�N��Dא����
����J�3�Nن�G�

���א�N�$�Kx?�3�N��Dن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو�������J�3�Nن�G�

���א�N�$�Kx?�3�N��Dن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو�������J�3�Nن�G�

���א�N�$�Kx?�3�N��Dن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو�������J�3�Nن�G�

���א�N�$�Kx?�3�N��Dن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو�������J�3�Nن�G�

���א�N�$�Kx?�3�N��Dن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو�������J�3�Nن�G�

���א�N�$�Kx?�3�N��Dن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو�������J�3�Nن�G�

���א�N�$�Kx?�3�N��Dن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو�������J�3�Nن�G�
��������N�$�Kن�א;�7��MN7وB%�و�
�Nو���
وإمنــا قلنــا: إــا جتــر والء ولــد عبــد إن أعتقــه عبــدها الــذي أعتقــه ألن ذلــك 

، وألن كـل مـن ورث )1(يرجع إىل إعتاقها، وإمنا ميتنع أن ترث ما أعتقـه غريهـا
  ، واهللا أعلم.والء ما أعتق مباشرة ورث ما حدث عنه كالرجل

�@�@�  
<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                 
  في (م): ولكن. )1(
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<<<<<<<<
gi^Ó¹]<h^jÒgi^Ó¹]<h^jÒgi^Ó¹]<h^jÒgi^Ó¹]<h^jÒgi^Ó¹]<h^jÒgi^Ó¹]<h^jÒgi^Ó¹]<h^jÒgi^Ó¹]<h^jÒEEEEEEEE11111111DDDDDDDD<<<<<<<<

ـــــــــة ��m�m�m�m��i��h����g��f��i��h����g��f��i��h����g��f��i��h����g��fقولـــــــــه تعـــــــــاىل: )2(األصـــــــــل يف جـــــــــواز الكتاب
jjjjllll)3(  عليه درهم" ي: "املكاتب عبد ما بق�وقوله)وألن ذلك كـان )4 ،

واز يف اجلملـــة اجلـــعلـــى مـــا  كـــان مـــن  �قـــره النـــيب أمتعارفـــاً قبـــل اإلســـالم، و 
  والسلف. )5(وعملت به األئمة

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�Kxk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�Kxk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�Kxk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�Kxk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�Kxk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�Kxk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�Kxk
����.�36�C9��

م�HG����א�:���$�K��������
إذا سأله  )7(خالفاً لداود يف قوله إنه جيرب )6(ال جيرب السيد على كتابة عبده

  ؛ ألن األصل يف الكتابة املنع واحلظر ألـا غـرر)8(أو بأكثر تهأن يكاتبه بقيم
وذلــك أن العبــد يــؤدي املــال علــى أنــه إن أدى عتــق وإن عجــز عــاد رقــا وزال 

ألن العبد وماله ملك للسيد  ،عما كان أداه؛ ألن السيد يبيع ماله مبالهملكه 
بالعبــد وحرمــة للعتــق  ز يف الشــرع رفقــاً جــو  )9(وذلــك إضــاعة وإتــالف، إال أنــه

واخلــــروج مــــن الــــرق، واألمــــر إذا صــــدر بعــــد احلظــــر كــــان علــــى اإلباحــــة دون 
واعتبـارا بـه  ومل يكن أمـراً علـى احلقيقـة، وألن صـيغته صـيغة أمـر، )10(الوجوب

                                                 
مش�تقة م�ن الكت�اب؛ أي: ا+ج�ل المض�روب، وف�ي ا'ص�ط>ح: الكتاب�ة: عت�ق عل�ى م�ال مؤج�ل م�ن  :الكتاب.ة )1(

  ).524العبد موقوف على أدائه (حدود ابن عرفة:
)، 520)، الك�����افي: (224)، الرس�����الة: (2/13)، التفري�����ع: (3/2)، المدون�����ة: (2/787انظ�����ر: الموط�����أ: ( )2(

  ).3/171المقدمات: (
  .33سورة النور: اUية:  )3(
)، واب�ن ماج�ه 4/243أخرجه أبو داود في العتق، باب: ف�ي المكات�ب ي�ؤدى بع�ض كتاب�ة فيعج�ز أو يم�وت: ( )4(

  )، وقال: صحيح اbسناد.2/217)، والحاكم: (2/842في العتق، باب: المكاتب: (
  في (ق): ا+مة. )5(
  ).520)، الكافي: (2/13انظر التفريع: ( )6(
  في (م): بخير. )7(
  ).9/411)، المغني: (10/257المحلى: (انظر  )8(
  في (ق): +نه. )9(
  في (م): الموجب )10(
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وإذا سأله بيعه من غريه، وألن السـيد ال جيـرب  تهبدون قيم كاتبهيإذا سأله أن 
  العبد ذلك اعتباراً بسؤاله بيع غريه من أمالكه. )1(على بيع عبده إذا سأل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�.�3)א��C9��k
���

�C9��kא�(HG�$�Kx�.�3����א�:����

�C9��kא�(HG�$�Kx�.�3����א�:����

�C9��kא�(HG�$�Kx�.�3����א�:����

�C9��kא�(HG�$�Kx�.�3����א�:����

�C9��kא�(HG�$�Kx�.�3����א�:����

�C9��kא�(HG�$�Kx�.�3����א�:����

�C9��kא�(HG�$�Kx�.�3����א�:����
��������HG�$�K����א�:�
يس لـه فأما إجبار السيد عبده على الكتابـة؛ فقيـل: للسـيد ذلـك، وقيـل: لـ

خــذ مالــه وإجبــاره علــى التكســب أ؛ فوجــه إثباتــه: أنــه ملــا كــان للســيد )2(ذلــك
حيصل له كان بأن يكون لـه ذلـك مـع النفـع للعبـد حبصـول  من غري عقد عتق

نفيــــه: أنــــه إجبــــار علــــى معاوضــــة يف حــــق نفســــه ال حلــــق  العتــــق أوىل، ووجــــه
  ه.ب )3(إجباره على شراء طيب يتطيب السيد، فلم يكن له ذلك أصله

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�Kx?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�Kx?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�Kx?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�Kx?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�Kx?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�Kx?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�Kx?�9��?Xא
�4A��&�C9��MUv�H��.�3)�6ن�א��$�K��������
أقــل أو أكثــر ممــا  وــا عليــه مــن قيمــة العبــد أأ الكتابـة جــائزة علــى مــا يعقــد

ألا عوض عن رقبتـه فجـازت بالقليـل والكثـري ممـا يتفقـان  )4(يقع الرتاضي ا
بـالعوض عليه كبيعه من غريه، وألن الكتابة إما أن يكون بيع العبد من نفسه 

بصــفة أدائــه، وأي ذلــك كــان فــال يقضــي قــدراً خمصــوماً وال إجبــار  )5(أو عتقــا
  حدمها اآلخر على مقدار معني بل هو على الرتاضي.أ

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�Kx�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�Kx�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�Kx�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�Kx�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�Kx�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�Kx�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�Kx�Iq>&��.�3)�6ن�א��Z&�K��������
، ولــيس عنــه نــص يف )6(ن الكتابــة تكــون منجمــةإالظــاهر مــن قــول مالــك 

، )8(، خالفــاً للشــافعي)7(ا جــائزةة، وحمققــوا أصــحابنا يقولــون إــالكتابــة احلالــ
ألــا عتــق بعــوض فجــازت مــع تعجيلــه وتأجيلــه أصــله بيــع العبــد مــن نفســه، 

                                                 
  في (ق) و(ر): شاء. )1(
  ).520)، الكافي: (2/13)، التفريع: (2/789انظر: الموطأ: ( )2(
  في (ق): يتطھر. )3(
  ).520)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/13)، التفريع: (3/3انظر المدونة: ( )4(
  قطت من ق.عتقا: س )5(
: (أي مؤجل��ة +ن التنج��يم: التأجي��ل، ب��أن يق��ول الس��يد لعب��د: ت��دفع إل��ى ك��ل نج��م بع��د ش��ھرين أو ث>ث��ة منجم..ة )6(

  ).2/150(الفواكه الدواني: (
  ).520)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/13انظر: التفريع: ( )7(
  ).207)، اbقناع: (324انظر: مختصر المزني: ( )8(
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غــــري مســــتحق يف عقــــد الكتابــــة كالثالــــث والرابــــع، وألنــــه عقــــد   وألن األجــــل
  كاملنجم. بعوض فجاز
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�Kx�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�Kx�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�Kx�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�Kx�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�Kx�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�Kx�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�Kx�.�3)א��Z&�%�,�?�9����.��&ذא�G�[��);א��
م��3��$�K��������

؛ خالفـاً ملـا )1(أو أكثـر قي عليه شيء من الكتابة قل ال يعتق املكاتب ما ب
عن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه  ي، وذلك ملا رو )2(عن قوم من السلف حيكى

عليــه شــيء مــن كتابتــه  يقــال: "املكاتــب عبــد مــا بقــ �أن النــيب  عــن جــده
حيصـل األداء مل حيصـل  )4(الكتابة عتق بصفة األداء فمـىت مل ، وألن)3(درهم"

جــــب عليــــه و عتــــق اإلنســــان جــــزء مــــن عبــــده باختيــــاره مبتــــدءاً ي العتــــق، وألن
اه لوجـب ، فلـو قلنـا إنـه معتـق منـه بقـدر مـا أد هباقيـ تكميله وتتميمه احلريـة يف

بــاحلكم ســواء أدى بــاقي الكتابــة أو مل يــؤد، ويف  أن يعتــق البــاقي بالســراية أو
  إال بأداء اجلميع. فساد ذلك داللة على أنه ال يعتق

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66א��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kא��Kx?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3x?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3x?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3x?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3x?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3x?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3x?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3x?3.�36�7y �Z&��ً��,�[��);א�Z��
�Wو�=�א�:���Y3��������
يستحب للسيد أن يضع عـن املكاتـب شـيئاً مـن آخـر كتابتـه علـى قـدر مـا 

�m�m�m�m��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l ، واألصـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل:)5(بـــه نفســـه تطيـــب
qqqqllll)6( فجــاء يف أكثــر التفاســري أنــه وضــع شــيء مــن الكتابــة)وألن )7 ،

لتـه فكـان منـدوباً إليـه، ولـيس ذلـك بواجـب يف ذلك رفقاً بالعبد وحسـن معام
: "ال حيـل مـال امـرئ مسـلم إال عـن طيـب نفـس �لقولـه  )8(خالفاً للشافعي

                                                 
  ).520)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/13)، التفريع (782-787: (انظر الموطأ )1(
أنه إذا أدى الشطر ف�> رق علي�ه، وروى ذل�ك ع�ن النخع�ي واب�ن  –يحكى عن عمر وعلي رضي هللا عنھما  )2(

  ).9/420مسعود، وقضى به شريح (المغني: 
  سبق تخريج الحديث، مع اخت>ف يسير في اللفظ. )3(
  في (ق): فمالم. )4(
  ).527-526)، الكافي: (2/17)، التفريع: (3/6انظر المدونة: ( )5(
  .33سورة النور، اUية:  )6(
  ).130-8/129انظر تفسير الطبري: ( )7(
  ).208)، اbقناع: (324انظر مختصر المزني: ( )8(
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، وألنـــــه عقـــــد معاوضـــــة علـــــى رقبـــــة العبـــــد كبيعـــــه مـــــن أجنـــــيب، وألن )1(منـــــه"
ومــا  وموكــول إىل االجتهــاد والكفايــة، الواجبــات علــى ضــربني: مقــدر بــالنص

ألنــه موكــول إىل اإلرادة واالختيــار،  ؛)2(وعنياه خــارج عــن هــذين املوضــنــتنازع
  وليس ذلك يف األصول.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x?���(7O�B��Dא��
���������H�$�Kאز�&(�����א�4�
�א��H�$�Kx?���(7O�B��Dאز�&(�����א�4�
�א��H�$�Kx?���(7O�B��Dאز�&(�����א�4�
�א��H�$�Kx?���(7O�B��Dאز�&(�����א�4�
�א��H�$�Kx?���(7O�B��Dאز�&(�����א�4�
�א��H�$�Kx?���(7O�B��Dאز�&(�����א�4�
�א��H�$�Kx?���(7O�B��Dאز�&(�����א�4�
�א��H�$�Kx?���(7O�B��Dאز�&(�����א�4�
لـــــه ألنــــه ميكنـــــه التعـــــرض لوجـــــوه  )3(وجتــــوز مكاتبـــــة العبـــــد الــــذي ال حرفـــــة

 -مــن اخلدمــة وغريهــا، ويكــره ذلــك يف األمــة ملــا روي عــن عثمــان  املكاســب
  .)4(األمة الكسب فتكسب بفرجها ال تكلفوا أنه قال: -�

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x[��);א�
��������3A��I�(�K�=�א�4�
�א;3A��I�(�Kx[��)�=�א�4�
�א;3A��I�(�Kx[��)�=�א�4�
�א;3A��I�(�Kx[��)�=�א�4�
�א;3A��I�(�Kx[��)�=�א�4�
�א;3A��I�(�Kx[��)�=�א�4�
�א;3A��I�(�Kx[��)�=�א�4�
�א;3A��I�(�Kx[��)�=�א�4�
؛ ألن الكتابــة معارضــة عــن الــنفس )5(وإذا أعتــق املكاتــب بــاألداء تبعــه مالــه

لـــه بـــانتزاع أو غـــريه، فـــإذا ملا )6(واملـــال، أال تـــرى أن الســـيد ممنـــوع مـــن التعـــرض
العقـــد الكتابـــة صــح ذلـــك كــان تابعـــا لــه، فأمـــا ولــده فـــال يتبعــه إذا كـــان قبــل 

 يتبعــوا ، وإمنــا هــو ملــك للســيد فــال)7(ألــم ليســوا مبلــك لــه فــإذا صــح ذلــك
آبائهم كما ال يتبعه سـائر عبيـد السـيد، إال أن يشـرتطهم فيتبعونـه بالشـرط ال 
بالعقد ويصـري السـيد كأنـه كاتـب عـدة عبيـد لـه كتابـة واحـدة، وهـذا إذا كـانوا 

فـإم يتبعونـه مـن غـري  )8(د الكتابـة)قبل عقد الكتابة فأمـا إن حـدثوا بعـد عقـ
شــرط ألن كــل حكــم ثبــت لــألب ثبــت للولــد مبلــك اليمــني مــن احلريــة والــرق، 

  مه.ألفأما ولده من زوجته فال مدخل له يف هذا الباب: ألنه تابع 
                                                 

  ).4/169)، وأبو يعلى، وإسناده جيد (نصب الراية: 6/100)، والبيھقي: (3/26أخرجه الدارقطني: ( )1(
  الموضعين: سقطت من (م). )2(
  ).520)، الكافي: (2/14)، التفريع: (3/14انظر المدونة: ( )3(
  ) .6/379) ( 8591) ، والبيھقي في شعب اbيمان ا+ثر رقم ( 2/981أخرجه مالك في الموطأ (  )4(
  ).521)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/14)، التفريع: (2/789انظر الموطأ: ( )5(
  في (ق): العريض. )6(
  فإذا صح ذلك: سقطت من (م). )7(
  ما بين قوسين سقطت من م. )8(



162 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�Kx�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�Kx�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�Kx�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�Kx�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�Kx�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�Kx�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�Kx�.�3)ن����ً��$�א��)Aن�Nز��g��I�(�K��������
جاز أن يكون كل ما جاز أن يكون مثنا يف البياعات وأجرة يف اإلجازات 

وجتــوز الكتابــة علــى ..، ألنــه عقــد معاوضــة كــالبيع وغــريه)1(عوضــاً يف الكتابــة
وا، ويكــون لــه الوســط مــنهم يف فمــن العبيــد واإلمــاء وإن مل يوصــ )2(الوصــفاء

ذلــــك املوضــــع؛ ألن املقصــــود منهــــا الرفــــق وإكمــــال حرمــــة احلريــــة دون حمــــض 
  العوض كاملهر يف النكاح.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010���6ذא�G��I�(�K���6ذא�G��I�(�K���6ذא�G��I�(�K���6ذא�G��I�(�K���6ذא�G��I�(�K���6ذא�G��I�(�K���6ذא�G��I�(�K���6ذא�G��I�(�Kx/&�O��&N�?و��?x/&�O��&N�?و��?x/&�O��&N�?و��?x/&�O��&N�?و��?x/&�O��&N�?و��?x/&�O��&N�?و��?x/&�O��&N�?و��?x/&�O��&N�?و��?� �� �� �� �
وإن كاتبــه ولــه أمــة حامــل تبعتــه األمــة ومل يتبعــه الولــد، فــإذا وضــعت فالولــد 

ألن األمـــة مالـــه  )3(للســـيد واألمـــة للمكاتـــب، علـــم حبملهـــا أن ال، ملـــا ذكرنـــاه
ومينــع املكاتــب مــن  ..فيتبعــه، وألن الولــد لــيس مبــال لــه بــل هــو ملــك لســيده

عـد العتـق حـىت تضـع، فـإذا وضـعت كـان بيعها إذا قلنـا إـا ال تكـون أم ولـد ب
لــه بيعهـــا إذا شــاء؛ ألنـــه إن باعهــا حـــامًال فالولــد داخـــل معهــا يف البيـــع وهـــو 

مبطـــل لـــه،  )4(جيـــز؛ ألن اســـتثناء احلمـــل يف البيـــع ملـــك غـــريه، وإن اســـتثىن مل
  فوجب لذلك الوقوف عليها إىل أن تضع.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x����);�.��.�36�=�.אز��H�$�Kx����);�.��.�36�=�.אز��H�$�Kx����);�.��.�36�=�.אز��H�$�Kx����);�.��.�36�=�.אز��H�$�Kx����);�.��.�36�=�.אز��H�$�Kx����);�.��.�36�=�.אز��H�$�Kx����);�.��.�36�=�.אز��H�$�Kx����);�.��.�36�=�.אز��H�$�K� �� �� �� �
؛ ألن بيع الديون )6(خالفاً أليب حنيفة والشافعي )5(ملكاتبةا جيوز بيع كتابة

جـــــواز املصـــــارفة علـــــى الـــــذهب الـــــذي يف الذمـــــة  الـــــذمم جـــــائز؛ بـــــدليل) 7(يف
بالذهب قبـل قبضـه؛ وألنـه ملـا جـاز  )8((بالورق، وعلى الورق الذي يف الذمة)

                                                 
  ).520)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/13)، التفريع: (3/3انظر: المدونة: ( )1(
  الوصفاء: جمع الوصيف، وھو العبد. )2(
  ).521، الكافي: (°224( )، الرسالة:20/14)، التفريع: (3/29)، المدونة: (2/789انظر: الموطأ: ( )3(
  في البيع: سقطت من (م). )4(
  ).2/14)، التفريع: (3/18)، المدونة: (2/797انظر الموطأ: ( )5(
  ).328)، مختصر المزني: (4/5)، و(1/103انظر: حاشية ابن عابدين: ( )6(
  الديون في: سقطت من (م). )7(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )8(
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 احلاضــــرة باألمثــــان الغائبــــة جــــاز بيــــع الــــديون الغائبــــة بــــالعروض بيــــع العــــروض
عقـــد معاوضـــة أحـــد طرفيـــه ديـــن وآخـــر عـــني؛ فكـــان مباحـــاً  احلاضـــرة، وألنـــه

  الغائبة. )1(احلاضرة بالعني اعتباراً ببيع العني
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���ذ������)א���X�6ذא�G�Kx؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���א�(�����ذ���X�6ذא�G�Kx؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���א�(�����ذ���X�6ذא�G�Kx؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���א�(�����ذ���X�6ذא�G�Kx؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���א�(�����ذ���X�6ذא�G�Kx؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���א�(�����ذ���X�6ذא�G�Kx؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���א�(�����ذ���X�6ذא�G�Kx؟�J4�.ز��g���6��<و�و�N���א�(�����ذ���X�6ذא�G�K��������

إذا ثبت ذلك فإن كانت الكتابة ذهباً أو ورقاً جاز بيعها  بعـرض معجـل، 
روق معجلـة أو بعـرض خمـالف هلـا معجـل غـري  وإن كانت عروضاً فبـذهب أو

هب أو ذق بــر وهــي ذهــب أو و  )2(مؤجــل، وإمنــا أوجــب ذلــك ألــا لــو بيعــت
رض عـدخل ذلك التأخري وبيع غائب بناجز؛ وذلك ممنوع، وإن بيـع ب )3(ورق

كان دينا بدين، وإن بيعت وهي عروض بعروض من جنسها أكثر ممـا  مؤخر
أجل؛ وذلك ممنوع؛ فلم يبـق إال مـا  حصل منه عرض بعرضني من جنسه إىل

  قلناه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313x
��������G�Kذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�
G�Kxذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�
G�Kxذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�
G�Kxذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�
G�Kxذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�
G�Kxذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�
G�Kxذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�
G�Kxذא�.�4���36.��א;(��]�&�Zא�4�

وهــذا كلــه إذا بيعــت مــن غــري العبــد، فأمــا إذا بيعــت مــن العبــد نفســه فــال 
معتــرب بــذلك كلــه ولــه أن يبيعهــا منــه كيــف شــاء؛ فينقلــه مــن ذهــب إىل ورق، 

ومــن غــري  )4(ومــن ورق علــى ذهــب، ومــن عــروض إىل عــروض، مــن جنســها
والعـدول  ،عليـه )5(جنسها؛ ألن تقدير بيعها من العبد إمنـا هـو تـرك مـا كاتـب

إىل مال معجل واسـتئناف كتابـة أخـرى غـري األوىل، وال خـالف مـن قولنـا إن 
  .)6(املكاتب أن ينقل نفسه من كتابة إىل كتابة أخرى

��������
                                                 

  في (م): الدين. )1(
  في (م): تبعت. )2(
  أو ورق: سقطت من (ق). )3(
  في (م): ومن جنس غيرھا. )4(
  في (ق): ما كانت عليه. )5(
  أخرى: سقطت من (م). )6(
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  ؛ إحدامها: املنع، واألخرى: اجلواز.)1(وايتانويف بيع اجلزء من الكتابة ر 

ك يـؤدي إىل املكاتـب كتابتـه أداءيـن خمتلفـني أحـدمها إىل لـفوجه املنـع أن ذ
مـن كتابتـه؛ وذلـك غـري جـائز  )2(السيد بعقـد كتابتـه واألخـرى إىل مبتـاع اجلـزء

  على أصله.
ذا ووجــه اجلــواز اعتبــاراً بســائر املبيعــات؛ ألن كــل بيــع مقصــود يف نفســه فــإ

  بيع كله جاز بيع جزئه، وكذلك الكتابة. جاز
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(15x?&�¡�Z&�8¡�=�.אز��Hم�
��$�Kx?&�¡�Z&�8¡�=�.אز��Hم�
��$�Kx?&�¡�Z&�8¡�=�.אز��Hم�
��$�Kx?&�¡�Z&�8¡�=�.אز��Hم�
��$�K� �� �� �� �

؛ ألن مــا يقابـــل الـــنجم مــن رقبـــة املكاتـــب )3(وال جيــوز بيـــع جنــم مـــن جنومـــه
  ؛ فلم جيز. )4(جمهول عند عقد البيع املنجم

ظــر فــإن أدى الكتابــة إىل مبتاعهــا مــن ســيده ألعتــق  فــإذا ثبــت مــا ذكرنــاه نُ 
ق؛ ألن الصــفة الـيت علـق العقـد عليهـا هــي األداء تـمـا لـو أداهـا إىل سـيده عك

، وألن املشرتي قائم مقام السيد، ويكون والؤه للسيد الذي عقـد  )5(فدخلت
كتابته؛ ألن عتقه من جهته مبا عقد له، وإمنا ابتاع املشرتي ما على املكاتـب 

  ..دون رقبته بعد ثبوت الوالء للسيد
وإن عجـز ..قلـه بعـوض وال بغـري عـوض، علـى مـا قـدمناهوالـوالء ال يصـح ن

رق وكان ملكـاً ملشرتي كتابتـه ألنـه قـائم مقـام سـيده، وقـد ثبـت أنـه لـو عجـز 
  ..كذلك عجزه عند مشرتيهاو قبل بيع السيد كتابته رق له 

                                                 
  ).526)، الكافي: (2/14)، التفريع: (3/18انظر المدونة: ( )1(
  الجزء من: سقطت من (ق). )2(
  ).526)، الكافي: ( 2/14)، التفريع: (2/797انظر الموطأ: ( )3(
  في (م): للنجم. )4(
  في (م): قد حصلت. )5(
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ن مــات قبــل متــام األداء عــن مــال ومل يــرتك ولــدا كانــت علــيهم كــان املــال إو 
، وإذا جاز بيـع كتابـة املكاتـب جـاز هبتهـا والوصـية املشرتي كتابته عند سيده

  ا، مث احلكم فيها على ما ذكرناه.
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واملكاتــب أحــق بشــرائها استحســاناً حلرمــة العتــق وإزالــة الضــرر عنــه بــدخول 
بيـع ، والقيـاس غـريه، وهـذا إذا بيعـت كلهـا، فـإن )1(من مل يعهد معاملتـه عليـه
ألنـه لـيس لـه أن يعجـل لـبعض سـاداته حقـه دون  )2(بعضها مل يكن أحق ـا

البـــاقني ألن ذلـــك يـــؤدي إىل عجـــزه، وألـــم شـــركاء يف كتابتـــه ومتســـاوون يف 
قبضــها منــه فلــيس لــبعض أن خيــتص بتعــديل حقــه منهــا مــن غــري إذن شــركائه  

  كسائر الديون املشرتكة.
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كاتب كتابته مل يكن للسـيد االمتنـاع مـن أخـذها؛ ألن األجـل إذا عجل امل
حــق لــه ورفــق بــه، فــإذا رضــي بإســقاطه كــان لــه ذلــك، فــإن كــان الســيد شــرط 
عليــه مــع الكتابــة ســفراً أو خدمــة فعجــل الكتابــة فهــل يســقط عنــه مــا شــرط 

  .)3(عليه أو ال؟ ففيها روايتان؛ إحدامها: سقوطه واألخرى: ثبوته
  تابع للكتابة، فإذا تعجلت سقط ما يتبعها. فوجب سقوطه: أنه

ط عنــه كالكتابــة. قســن يووجــه ثبوتــه: أنــه بعــض العــوض يف عتــق الرقبــة فلــ
فــإذا قلنــا: إنــه ال يســقط فيخــرج مــا يلزمــه علــى روايتــني؛ إحــدامها: أنــه يؤديــه 
بعينه، واألخرى: يؤدي قيمته، ومن أصحابنا من يقـول: إن كانـت خدمـة أو 

  انت نوعاً آخر من املال لزم ومل يسقط.منفعة سقطت، وإن ك
                                                 

  عليه: سقطت من (م). )1(
  ).526)، الكافي: (2/14)، التفريع: (2/797انظر الموطأ: ( )2(
  .).52)، الكافي: (2/17)، التفريع: (2/800انظر الموطأ: ( )3(
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 ولداً معه يف الكتابـة، إمـا بـالوالدة أو بالشـرط، )1(وإذا مات املكاتب وترك

؛ ألن عقــد الكتابــة قــد )3(، خالفــاً للشــافعي)2( تنفســخ الكتابــةوتــرك مــاالً مل
ــــق امل ــــزام الســــيد نفســــه عت ــــداخلني معــــه يف العقــــد تضــــمن إل كاتــــب وولــــده ال

بالشــــرط والــــوالدة بصــــفة أداء املــــال إليــــه، فلــــم يكــــن للســــيد فســــخ العقــــد يف 
 )4(حقهـم كمــا مل يكــن لــه ذلــك يف حــق العبــد نفســه، ومل يكــن لــه أيضــا فعــل

  ما يؤدي إىل ذلك من انتزاع املال فيه.
�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(1919xk
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اخــل يف د ل مبوتــه، وإمنــا ذلــك إذا كــان معــه ولــدإذا ثبــت أن العقــد ال يبطــ
على نفسه وحده ومات وال ولـد معـه يف كتابتـه، أو   )5(الكتابة ألنه إن كاتب

كان ولده أحراراً أو مماليك لغري سيده، أو مكاتبون كتابة منفردة عن كتابته؛ 
فـــإن العقـــد يبطـــل واملـــال الـــذي يرتكـــه للســـيد، خالفـــاً أليب حنيفـــة يف قولـــه إن 

؛ ألن املواريـــــث موضـــــوعة علـــــى )7(مقامـــــه ويرثونـــــه )6(ده األحـــــرار يقومـــــونولـــــ
بـل مكاتبـاً  تساوي احلرم، وهـذا مـات مكاتبـاً ال عبـداً علـى اإلطـالق وال حـراً 

له  حكم خمالف حلكم احلر وحلكم العبد، فلم يرثه ولده األحرار وال العبيد، 
  وورثه من شركه يف عقد الكتابة.

  

  

  
                                                 

  في (م): ولم يترك. )1(
  ).524)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/15يع: ()، التفر36-3/35)، المدونة: (2/801انظر الموطأ: ( )2(
  ).2/18، المھذب: ()209-208انظر اbقناع: ( )3(
  فعل سقطت من (ق). )4(
  في (م): كانت. )5(
  في (ق): يقيمون. )6(
  ).131-130)، مختصر القدوري (مع شرح الميداني: (386انظر مختصر الطحاوي: ( )7(
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وإذا تــرك ولــداً معــه يف الكتابــة فينظــر؛ فــإن كــان يف املــال الــذي خلفــه وفــاء 

  .)1(ة، وعتقوا وورثوا الباقيالكتابة حال  أديت
وإمنــا وجــب أداء املــال ألن فائــدة إيقافــه العقــد مــع بطالنــه مبــوت العبــد أن 

ا كان العتق الزماً يف حقهم كلزومه يف حـق األداء فيعتق ولده، وألنه مل حيصل
  لزمهم األداء، كما كان الزماً ألبيهم. أبيهم

 ن الديون املؤجلة حتل مبوت من تكون عليه،وإا قلنا: إنه تؤدي حاال فأل

 وإمنا عتقوا عند األداء حبصول الصفة اليت عـتقهم معلـق ـا، وألن األب كـان

  وأدى املال لعتق كذلك الولد. حياً 
وإمنـا قلنـا: إـم يرثـون مـا بقـي ملسـاوام األب يف اخلدمـة علـى مـا قـدمناه، 
وهـــذا إذا تـــرك مـــا فيـــه وفـــاء، أمـــا إن تـــرك دون الوفـــاء فـــإن كـــان الولـــد كبـــاراً 

ؤدي بقية املـال يف جنومـه لـزم ذلـك نيقدرون على السعي وقالوا: حنن نسعى و 
  ..كان ثابتاً ألبيهم  م يقومون مقام أبيهم والعقد ثابت هلم كماالسيد أل

 )3(فـإن كـان يف املـال أداء )2(فإن كانوا صغاراً ال فضـل فـيهم للسـعي فينظـر
أدى على جنومـه إىل وقـت بلـوغهم فإنـه يـؤدى، وذلـك ألنـه غـري عـاجزين مـع 

  القدرة على األداء مث إذا بلغوا نظر، فإن أمكنهم السعي يف البقية وإال رقوا.
للنجوم إىل أن يبلغوا السـعي رقـوا لعجـزهم، وإن مل يكن هلم يف املال فضل 

ا عجـز ولن يلزم السيد انتظارهم إىل وقت البلوغ كما ال يلزمه انتظار العبد إذ
وعلـــى أي وجـــه كـــان: فـــال يلـــزم الســـيد أن  إىل أن يكســـب مـــاال يـــؤدي منـــه

                                                 
  ).252-524)، الكافي: (225-224)، الرسالة: (2/15)، التفريع: (3/35)، المدونة: (2/801الموطأ: ( )1(
    في (م): نظر. )2(
  في (ق): فضل. )3(
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ي هــحيفــظ عــنهم شــيئاً مــن الكتابــة مبــوت أبــيهم؛ ألن عــتقهم معلــق بصــفة و 
  ما مل حيصل فالعتق غري واقع.أداء مجيع الكتابة ف
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وإذا كانــــت مــــع املكاتــــب يف كتابتــــه مــــن قراباتــــه إخــــوة أو غــــريهم فعنــــه يف 

  :)1(منه روايتان توريثهم
إحــدامها: أـــم يرثونـــه كالولــد، واألخـــرى: أنـــه ال يرثــه وال ولـــده دون ســـائر 

  ..أقاربه
ن ورثه بعض ورثتـه بنسـب أو بسـبب ورثـه مجـيعهم  فوجه األوىل؛ إن كان م

ر، وألـــم مســـاوون لـــه يف احلـــال واحلريـــة، فكانـــت التـــوارث ثابتـــا بيـــنهم كـــاحل
  ..وبينه كالولد

ووجــــه الثانيــــة: أن الولــــد يــــدخلون معــــه يف كتابتــــه إذا حــــدثوا بعــــد عقــــدها 
  .)2(فاختصوا لذبك مبرياثه دون سائر القرابة
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، خالفاً للشافعي )3(جيوز أن جيمع السيد مجاعة من عبيده يف كتابه واحدة

ومل  )5(�m�m�m�mj��i��h����g��fj��i��h����g��fj��i��h����g��fj��i��h����g��fllll ؛ لقولـــه عـــز وجـــل:)4(أحـــد قوليـــه يف
يفـــرق، وألنـــه ألـــزم نفســـه عـــتقهم بشـــرط أدائهـــم املـــال، كمـــا لـــو أفـــردهم؛ ألن 

ال، كمـــا لـــو بـــاع البـــدل معلـــوم يف اجلملـــة إن مل يوقـــف علـــى تقســـيطه يف احلـــ
  ثالثة أعبد بألف درهم جلاز؛ وإن مل يعلم قسط كل واحد.

                                                 
  ).524)، الكافي: (2/15)، التفريع: (2/801انظر: الموطأ: ( )1(
  في (م): قرابته. )2(
  ).224)، الرسالة: (2/16)، التفريع: (2/792انظر الموطأ: ( )3(
  ).2/18)، المھذب: (324انظر مختصر المزني: ( )4(
  .33سورة النور، اUية:  )5(
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 ، خالفـاً للشـافعي يف قولـه: إن مـن أدى )1(وال يعتقون إال بأداء مجيـع املـال

 هفلـم ينفـرد بـ ، ألن عقـد الكتابـة وقـع عقـداً واحـداً )2(منهم بقدر نصيبه يعتق
أصــله كتابــة العبــد الواحــد أنــه إذا أدى بعضــها مل يعتــق  ،بعضــهم دون بعــض

  .ىمنه بقدر ما أد
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2424x?��<��
�.�M
O�36.��وא�$������Z&�
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�.�M
O�36.��وא�$������Z&�
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ويلزم كل واحد بقدر قوته يف السعي وما يطيقه وبعضهم محالء عن بعض 
املــؤدي علــى البــاقني بقــدر مــا  إذا أدى الكتابــة واحــد مــنهم عتــق الكــل ورجــع

كــل واحــد مــنهم ممــن فيـــه فضــل للســعي (ولــيس للســيد أن يبتـــدئ   )3(حيتمــل
  ألن يف ذلك تعجيز الباقني لتقويتهم بسعيه معهم. )4(إعتاق واحد منهم)

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2525x?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�Kx?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�Kx?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�Kx?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�Kx?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�Kx?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�Kx?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�Kx?:uX�U�q4��[��);א�[��Rذא�G�K��������
؛ وإذا طلــب املكاتــب تعجيــز نفســه وأىب عليــه الســيد ولــه قــدرة علــى األداء

؛ ألن الكتابــة عقــد يتضــمن تســـيمة )6(، خالفــا للشــافعي)5(لــه ذلــك مل يكــن
مل يكــن لــه أن يرجــع عنــه مــن  غــري  )7(رضــي بــه العبــد والتزمــه العــوض، فــإذا

ذلـك إسـقاط حــق  وألنــه مل يكـن للسـيد الرجــوع ألن يف عـذر كسـائر العقـود،
  تراضيهما واجتماعها عليه، فكذلك العبد. العبد يف حق عقد ثبت

��������
��������

                                                 
  ).224)، الرسالة: (2/16)، التفريع: (2/792انظر الموطأ: ( )1(
  ).2/18)، المھذب: (324انظر مختصر المزني: ( )2(
  في (م): ما يحمل. )3(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )4(
  ).525)، الكافي: (224الة: ()، الرس14-2/13)، التفريع: (3/11انظر: المدونة: ( )5(
  ).2/14)، المھذب: (207)، اbقناع: (331انظر مختصر المزني: ( )6(
  في (ق): ألزمه. )7(
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��������G�Kذא��6ن��^��]��uX�U�q4:?�و�
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ولــد فلــيس هلمــا ذلــك؛ ألنــه  هالعبــد لـ )1(فـإذا أجابــه الســيد إىل ذلــك فكــان

  ..قد تعلق ذا العقد حق لغريمها، وهو الولد الذي يعتق بالكتابة إذا أديت
فإذا أعجز العبد نفسه كان يف ذلك إسقاط حق الولد مـن العقـد ورده إىل 

لــه ألن اإلنســان ميلــك مــن إســقاط حــق نفــه مــاال يتعــدى الــرق، ولــيس ذلــك 
  إىل إسقاط حق غريه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2727x
��������G�Kذא���uX�U�q4��[9R�Z;�Z)A:?�و�
G�Kxذא���uX�U�q4��[9R�Z;�Z)A:?�و�
G�Kxذא���uX�U�q4��[9R�Z;�Z)A:?�و�
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  ذلك واألخرى: منعه. زروايتان؛ إحدامها: جوا هوإن مل ميكن له ولد ففي

يتعــــدامها، فــــإذا تراضــــيا علــــى  فوجــــه اجلــــواز: أن احلــــق يف عقــــد الكتابــــة ال
املتبــــايعني، وإمنــــا املمنــــوع مــــا يتعــــدى إىل إســــقاط حــــق  فســــخه جــــاز كتقابــــل

  غريمها.
عــه: أنــه يــؤدى إىل إبطــال حــق اهللا تعــاىل مــن العتاقــة الــيت قــد التــزم نووجــه م

  عقدها، وليس ألحد أن يرد نفسه إىل الرق بعد عتقه أو ثبوت عقده.
�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(zzzzzzzz2828x?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�Kx?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�Kx?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�Kx?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�Kx?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�Kx?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�Kx?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�Kx?:uX�U�q4��?9(ل��&�
�49��Z)Aذא���G�K��������

؛ ألنـه لـيس )2(ال فله تعجيز نفسه وللسـيد تعجيـزهوأما إذا مل يكن للعبد م
يف ذلـك إبطـال حـق أحــدمها مـن غـري رضـاه، وال إبطــال حـق اهللا تعـاىل؛ ألنــه 

  مل يعد بضرر على أحدمها.
��������
��������
��������

                                                 
  في (م): فإن كان. )1(
  ).525)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/13)، التفريع: (3/11انظر المدونة: ( )2(
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؛ ألــا لــو لزمــت للــزم أداؤهــا علــى جنومهــا، )1(احلمالــة بكتابــة العبــد جــائزة

ملكاتــب لــن يقــدر احلميــل أن يرجــع مبــا أداه عــن العبــد ولــو فعــل ذبــك فعجــز ا
  عليه وال على السيد؛ فيكون ذلك من أكل املال بالباطل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3030x[��);א�K�(7#��$�Kx[��);א�K�(7#��$�Kx[��);א�K�(7#��$�Kx[��);א�K�(7#��$�Kx[��);א�K�(7#��$�Kx[��);א�K�(7#��$�Kx[��);א�K�(7#��$�Kx[��);א�K�(7#��$�K��������
لــــيس للمكاتــــب أن يهــــب شــــيئاً مــــن مالــــه وال يتصــــدق بــــه وال يــــنكح وال 

؛ ألن يف هبتـــه مالـــه وحماباتـــه مـــا يـــؤدي إىل عجـــزه، )2(يســـافر إىل بـــإذن ســـيده
  كذلك يف نكاحه؛ ألنه يلزمه مهر ونفقة.و 

اضـر؛ وألنــه احلحكـم  يــبوأمـا السـفر؛ فـإن كــان قريبـا جـاز ألن حكـم القر 
حمتاج إىل التصرف والتكسب ألداء ما عليه مـن الكتابـة، وأمـا البعيـد فللسـيد 

  منعه منه ألن فيه تغرير بنفسه وإضرار بسيده.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3131[��);אع�&�ل�אU3Xא�Z&�
���������Kxxxxxxxx$�&<=�א�:�
�&�ZאU3Xאع�&�ل�א;(��]�K$�&<=�א�:�
�&�ZאU3Xאع�&�ل�א;(��]�K$�&<=�א�:�
�&�ZאU3Xאع�&�ل�א;(��]�K$�&<=�א�:�
�&�ZאU3Xאع�&�ل�א;(��]�K$�&<=�א�:�
�&�ZאU3Xאع�&�ل�א;(��]�K$�&<=�א�:�
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�&�ZאU3Xאع�&�ل�א;(��]�K$�&<=�א�:�

؛ ألن يف ذلـك إبطــال )4(مـا دام علــى كتابتـه )3(ولـيس للسـيد أن ينتــزع مالـه
الكتابة، فليس له ذلك ألنه إذا مل يكن له تعجيزه لن يكن له ما يؤدي  لعقد
  إليه.
��������z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3232x%�,��&�C9��k
���������H�Kאز�&����4Rא;(��]���
�H�Kx%�,��&�C9��kאز�&����4Rא;(��]���
�H�Kx%�,��&�C9��kאز�&����4Rא;(��]���
�H�Kx%�,��&�C9��kאز�&����4Rא;(��]���
�H�Kx%�,��&�C9��kאز�&����4Rא;(��]���
�H�Kx%�,��&�C9��kאز�&����4Rא;(��]���
�H�Kx%�,��&�C9��kאز�&����4Rא;(��]���
�H�Kx%�,��&�C9��kאز�&����4Rא;(��]���

جيوز مقاطعة املكاتب سيده علـى مـا شـاء وإن دخلـه وضـع وتعجيـل وغـري 
ك انتقــال مــن كتابــة إىل  لــ، وألنــا قــد بينــا أن ذ)5(ممــا مينــع منــه يف البيــع ذلــك

                                                 
  ).2/16)، التفريع: (3/26)، المدونة: (2/791انظر الموطأ: ( )1(
  ).224)، الرسالة: (2/17)، التفريع: (3/17انظر المدونة: ( )2(
  في (ق): وليس له أن ينتزع ماله. )3(
  ).521)، الكافي: (224)، الرسالة: (2/17انظر التفريع: ( )4(
  ).224)، الرسالة: (2/14)، التفريع: (793-2/792انظر الموطأ: ( )5(
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وعــدول عمــا وقــع عليــه األول، ويفــارق ذلــك البيــع؛ ألن الــثمن فيــه  )1(كتابــة
  براء، خبالف ما عليه املكاتب.ال يسقط إال باألداء أو اإل دين ثابت متقدر

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3333x�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�Kx�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�Kx�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�Kx�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�Kx�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�Kx�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�Kx�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�Kx�X7#אX�[��)&�89ذא�א�G�K��������
اين بيعت كتابته من مسلم ألن ملكه عليه ال جيـوز وإذا أسلم مكاتب نصر 

فلــم يبـق إال بيــع   )2(اسـتدامته، وال جيـوز بيــع رقبتـه ملـا ثبــت لـه مــن عقـد احلريـة
  كتابته.

: خيرج فيه رواية أخرى وهو جواز )3(-رمحه اهللا –م سخنا أبو القايوقال ش
تبـاع وهـي  بيع رقبته بناء على قوله يف أم ولـده إذا أسـلمت ومل يسـلم هـو أـا

  ..أعلى  حرمة من املكاتب
لم إن أديت الكتابة سكاتب إذا أموقال عبد امللك بن املاجشون: يقال لل

  ..عتقت بأدائها وإال بيعت رقبتك )4(ناجزة
وقال إمساعيل بن إسحاق: مطالبة املكاتـب بـأداء الكتابـة عليـه َحالـة ظلـم 

  .)5(له وال يلزمه
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إذا أدى الكتابة إىل متباعها وعتق فوالؤه للمسلمني مـادام السـيد نصـرانياً، 
ســـلم عـــاد إليـــه الـــوالء ألن املـــرياث بـــالوالء كـــاملرياث بالنســـب؛ ألن مـــن أ نفـــإ

اســــتحق املــــرياث بالنســــب اســــتحقه بــــالوالء، والنصــــراين ال يــــرث بســــببه وليــــه 
  فإذا أسلم ورثه الستوائه معه يف احلرية والديانة. املسلم فلم يرث مكاتبه،

                                                 
  في (م): عتاقه. )1(
  الحرب.في (ق): عقد  )2(
  رحمه هللا: سقطت من ق. وأبو القاسم المقصود ھو ابن الج>ب، صاحب التفريع. )3(
  في (م): باجرة. )4(
  ).3/22انظر المدونة: ( )5(
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إذا أوصــى ملكاتبــه بكتابتــه كلهــا وضــع يف الثلــث األقــل مــن قيمــة كتابتــه أو 
قيمــة رقبتــه، فــإن خــرج ذلــك مــن ثلثــه عتــق كلــه، وإال بقــدر مــا حيملــه الثلــث 

جيعــل الثلــث األقــل ممــا  )1(الــث)(وإن وضــع  عنــه بعــض الكتابــة ومل حيملــه الث
وصــى لــه بــه أو قــدر مــا قابلــه مــن رقبتــه مث عتــق مــن رقبتــه بقــدر مــا خــرج مــن 

وكـان مـا بقـى مكاتبـاً، مبـا  ،ثلثه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبتـه
، ومل يـرق مـا كـان )2(بقى من كتابته إن أداه عتق كله وإن عجز عنه رق باقيـه

  .)3(عتق منه
 أقــل األمــرين احتياطــا للعتــق ولتأكيــد حرمتــه، وألن تبعيضــه )4(عينــاوإمنــا را

غري جائز وتكميله إن بعض واجب، وال يتوجه للورثة مقال يف ذلك ألنا قـد 
قدمنا الكتابة لكوا أقل من قيمة الرقبة، فـال مقـال هلـم؛ ألن السـيد مل يكـن 

  ميلك من املكاتب سوى الكتابة.
لرقبــة لكوــا أقــل قيمــة مــن الكتابــة فــال مقــال هلــم منــا ا؛ إن قو )5(وإمنــا قلنــا

أيضــاً ألن املكاتــب لــو عجــز عــن كتابتــه مل يكــن للســيد منــه وال لورثتــه ســوى 
  رقبة، فلم يكن هلم اعرتاض يف الوجهني.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3636x?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�Kx?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�Kx?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�Kx?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�Kx?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�Kx?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�Kx?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�Kx?3.�36�$دאم���&�[��);ل�א�O�$�K��������
حـال عبـد يف جراحـه وحـدوده وشـهادته  )6(حال املكاتب ما دام يف كتابته

القصاص عن قاتله، إذا كان حراً وغري ذلك مـن أحكـام  يوطالقه وقذفه ونف

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  في (م): بما فيه. )2(
  ).527)، الكافي: (3/31)، المدونة: (2/809انظر الموطأ: ( )3(
  في (ق): رأينا. )4(
  وإنما قلنا: سقطت من (ق). )5(
  في (م): الكتابة. )6(
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تقــــرر إلمكــــان أن يعجــــز فيعــــود إىل الــــرق، وألن أم تألن احلريــــة مل ، )1(العبــــد
حرمـــــة عنـــــه ألن الفســـــخ مـــــأمون عليهـــــا وغـــــري مـــــأمون علـــــى  )2(الولـــــد آكـــــد

اتـب ، واملك)3(املكاتـب، ومـع ذلـك فأحكامهـا يف هـذه األشـياء أحكـام العبـد
  .)4(أوىل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3737x?3���)&�%وط�Z&�
���������K$�&<=�א�:�
�&�Zوط%�&(����Kx?3$�&<=�א�:�
�&�Zوط%�&(����Kx?3$�&<=�א�:�
�&�Zوط%�&(����Kx?3$�&<=�א�:�
�&�Zوط%�&(����Kx?3$�&<=�א�:�
�&�Zوط%�&(����Kx?3$�&<=�א�:�
�&�Zوط%�&(����Kx?3$�&<=�א�:�
�&�Zوط%�&(����Kx?3$�&<=�א�:�
؛ ألن عتقهــا معلــق بأجــل كتابتهــا فكانــت  )5(لــيس للســيد أن يطــأ مكاتبتــه

ولــد،  مولــد وال جتــوز مكاتبــة أ مكاملعتقــة إىل أجــل، وألــا قــد حتمــل وتصــري أ
فإن وطئها ومل حتمل فهي على كتابتهـا؛ ألن جمـرد الـوالء ال يغـري حكمهـا وال 

ت بــني فســخ الكتابــة وبــني كوـــا أم جــب تنجيــز عتقهــا، فــإن محلــت خـــري يو 
  الولد واإلقامة على الكتابة.

كان   )6(وإمنا وجب ذلك ألن مكاتبة أم الولد ال جتوز بغري رضاها؛ فلذلك
هلـا فسـخ الكتابـة، وإن اختـارت البقـاء علـى الكتابـة كـان هلـا ذلـك؛ ألن فيهــا 

  عجزت كانت أم ولد.تعجيل عتقها، إذا أدت عتقت وإن 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3838x?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�Kx?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�Kx?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�Kx?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�Kx?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�Kx?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�Kx?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�Kx?3�<��$�[��);א�r7אH�6ن��$�K��������

؛ ألن )8(علــى الســيد ىد بَــ، واــين عليــه مُ )7(جــراح املكاتــب يف رقبتــه ومالــه
ســببه آكــد وحقــه أقــوى، فــإن قــدر املكاتــب علــى أداء أرش اجلنايــة والكتابــة 

ك بطلـت وأقـام علـى الكتابـة، وإن عجـز عـن ذلـ )9(وبدأ بأرش اجلنايـة أدامها،

                                                 
  في (م): العبيد. )1(
  في (ق): أكثر. )2(
  في (م): العبيد. )3(
  ).524-523)، الكافي: (2/18)، التفريع: (2/795انظر الموطأ: ( )4(
  ).2/19)، التفريع: (3/16انظر المدونة: ( )5(
  في (م): فكذلك. )6(
  وماله: سقطت من (ق). )7(
  ).524)، الكافي: (2/18)، التفريع: (796-2/795انظر: الموطأ: ( )8(
  في (م): الجراح. )9(
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فتكاكـــه أو ارقيقـــاً، وخـــري ســـيده كمـــا خيـــري يف العبـــد الـــرق بـــني  الكتابـــة ورجـــع
  إسالمه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3939x[��);א�r7H�/���$�Kx[��);א�r7H�/���$�Kx[��);א�r7H�/���$�Kx[��);א�r7H�/���$�Kx[��);א�r7H�/���$�Kx[��);א�r7H�/���$�Kx[��);א�r7H�/���$�Kx[��);א�r7H�/���$�K��������

ألنــه بــاق علــى الــرق مــا مل يكمــل  )1(وإن جــرح املكاتــب فعقلــه عقــل عبــد
منه األداء ويدفع العقـل إىل سـيده، وال ميكـن املكاتـب مـن التصـرف فيـه ألنـه 

يعجـــز فيعـــود رقيقـــاً معيبـــاً يف جســـده، وحيتســـب لـــه بالعقـــل مـــن  قـــد يتلفـــه مث 
كتابته؛ فإن كان متام مـا عليـه عتـق، فـإن عجـز متمـه ممـا يؤديـه، وإن كـان فيـه 
فضل كـان لـه دون السـيد؛ ألنـه قـد صـار حـراً بـأداء الكتابـة فوجـب أن ميلـك 

  عقل جنايته.

�@�@�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).523)، الكافي: (2/18)، التفريع: (796-2/795انظر: الموطأ: ( )1(
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ر، أو أنـت حـر عـن دبـر مـين، أو أنـت مــدب  هبـدالتـدبري: أن يقـول الرجـل لع
إذا مــت فأنــت حــر بالتــدبري أو مــا أشــبه ذلــك ممــا يعلــم أنــه قصــد بــه إجيــاب 
عتقه مبوته مطلقاً على وجه الوصية. وأما إن قال: إن مت من هذا املرض أو 

  .)1(هذا السفر؛ فإن ذلك كالوصية جيوز الرجوع فيه وإبطاله
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11�Bو�k
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 ومن دبر عبده وال دين عليه مل جيز له بيعه وال هبته وال نقض تدبريه بوجه
 )4(�m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll ، لقولــــه عـــز وجــــل:)3(خالفــــاً للشـــافعي )2(مـــا دام حيـــاً 

ـــه ده مبـــوت ســـي  6، وألن عتقـــه معلـــق)5(: "املـــدبر ال يبـــاع وال يوهـــب"�ولقول
  على اإلطالق كأم الولد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22&ذא�G�7.
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ن وكــان لــه مــال خيــرج مــن ثلثــه يـظــر؛ فــإن مل يكــن عليــه دإذا مـات الســيد نُ 

يف الثلث، وإمنـا وجـب عتقـه لوجـود الصـفة الـيت كـان العتـق معلقـاً عليهـا  عتق
، وإمنـــا قلنـــا: إنـــه يعتـــق يف الثلـــث دون رأس )7(مـــوت الســـيد؛ كـــأم الولـــد وهـــي
      قـــال: "املـــدبر مـــن �أن النـــيب  )9(، ملـــا رواه أبـــو قالبـــة)8(لـــداود خالفـــاً  املـــال

                                                 
  ).3/187)، المقدمات: (517)، الكافي: (223)، الرسالة: (2/9)، التفريع: (3/37)، المدونة: (2/810انظر الموطأ: ( )1(
  ).517)، الكافي: (2/9)، التفريع: (3/37انظر: المدونة: ( )2(
  ).206)/ اbقناع: (322انظر مختصر المزني: ( )3(
  .1سورة المائدة، اUية:  )4(
)/ م��ن طري��ق عبي��دة ب��ن حس��ان ع��ن أي��وب ع��ن ن��افع ع��ن اب��ن عم��ر ث��م ق��ال 4/138أخرج��ه ال��دارقطني: ( )5(

إنم�ا ھ�و ع�ن اب�ن عم�ر موقوف�اً م�ن قول�ه، ' يثب�ت مرفوع�اً الدارقطني: ل�م يس�نده غي�ر عبي�ده وھ�و ض�عيف، و
  ).4/215(انظر تلخيص الحبير: 

  في م: يتعاين. )6(
  ).517)، الكافي: (223)، الرسالة: (2/10)، التفريع: (3/39)، المدونة: (2/811انظر الموطأ: ( )7(
  ).10/457انظر المحلى: ( )8(
أو ع�امر الجرم�ى، أب�و ق>ب�ة  ->ب�ة، وأب�و ق>ب�ة: عب�د هللا ب�ن زي�د ب�ن عم�رالحديث عن ابن عمر، ول�م أج�ده ع�ن أب�ى ق )9(

  ).304البصري ثقة فاضل كثير اbرسال، مات بالشام ھارباً من القضاء سنة أربع ومائة: وقيل بعدھا (تقريب التھذيب: 
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 بعتقـه، ألن يد املـوت بـالقول مـن الثلـث املوصـنـ، وألن كـل عتـق ع)1(الثلث"
 مــن املــدبر مث يعتــق مــن الثلــث؛ فاملــدبر )3(بــتالىف املــرض آكــد حرمــة )2(العتــق
  .أوىل
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يـــه، وكـــذلك لـــو مل وإن مل حيمـــل الثلـــث عتـــق منـــه بقـــدر مـــا حيملـــه ورق باق

يرتك غريه عتق ثلثه ورق ثلثاه للورثة، وال جيب عليه أن يسعى يف فكاك رقبته 
 ناه يف العتق.خالفاً أليب حنيفة ملا بي  
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وإن كــان علــى الســيد ديــن بيــع مجيعــه إن أحــاط الــدين مبالــه، وإال فبقــدر 

 )4(بعـد عتـق الثلـث منـه للورثـة يق ما بقـور  يإحاطة الدين مباله، وعتق ما بق
وعند أيب حنيفـة أنـه ال يبـاع يف الـدين ولكـن يسـعى الغرمـاء، فـإذا أدى مـاهلم 

ودليلنــــا أن التــــدبري جيــــري جمــــرى الوصــــية والــــدين مقــــدم علــــى ، )5(خــــرج حــــرا
  الوصية، فلو قدمنا عتق العبد على الدين لكان يف ذلك أحد أمرين ممنوعني: 

وحيصـل الغرمـاء علـى  )6(ة علـى الـدين ليتعجـل العبـد العتـقإما تقدمي الوصـي
ســـعاية متـــأخرة، أو انتـــزاع العبـــد مـــن أيـــديهم وإحـــالتهم يف ســـعاية ال يـــدري 
أتصح أم ال بغري رضاهم وإلزام العبد االستسعاء بغري جناية كانت منـه، وكـل 

  ذلك باطل، فلم يبق إال ما قلناه.

                                                 
)، 10/314( )، والبيھق��ي:4/138)، وال��دارقطني: (2/840أخرج��ه اب��ن ماج��ة ف��ي العت��ق، ب��اب: الم��دبر: ( )1(

والحفاظ يقفونه عل�ى اب�ن عم�ر، وس�ئل أب�و زرع�ة ع�ن ھ�ذا الح�ديث فق�ال: إن�ه باط�ل (انظ�ر تلخ�يص الحبي�ر: 
4/215.(  

  في (م): العتق. )2(
  حرمة: سقطت من (م). )3(
  ).517)، الكافي: (2/9)، التفريع: (3/37انظر المدونة: ( )4(
  ).3/121شرح الميداني: ( )، مختصر القدوري مع381انظر مختصر الطحاوي: ( )5(
  في (ق): المعتق. )6(
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.�l.4\�א�4���$�Kx

.�l.4\�א�4���$�Kx

.�l.4\�א�4���$�K��������
بعض عبده كمل عليه مجيعه اعتباراً بالعتق؛ ألنه ضرب منه، وإن  وإذا دبر

بعــض عبــد بينــه وبــني شــريكه بإذنــه أو بغــري إذنــه تقاومــاه، فــإن صــار  )1(دبــر
الذي دبر كمل عليه تدبريه وإن صار لآلخر رق، وإن شاء الذي مل يدبر أن 

  .)2(يقوم نصيبه على الذي دبر كان له ذلك
التبعــيض فيــه، وأجزنــا إبطالــه إن صــار  )3(مانــه ليمنــعوإمنــا قلنــا: إمــا يتقاو 

يـــدبر ألن التـــدبري لـــيس مســـتقراً ال حمالــة، ألنـــه قـــد يبطـــل باســـتغراق  للــذي مل
الــذي  )4(الــدين الرتكــة، وقــد قيــل إنــه ال جيــوز إال تقــومي احلصــة علــى الشــريك

ر أن يشاء اآلخـأن جيرب عليه صاحبه إن كان املدبر موسراً اعتباراً بالعتق، إال 
  يدبر، فيكمل التدبري، كما خيتار الشريك يف العتق أن يعتق فيكمل العتق.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x7.
���������K$�و�
�א;
.�Kx7$�و�
�א;
.�Kx7$�و�
�א;
.�Kx7$�و�
�א;
.�Kx7$�و�
�א;
.�Kx7$�و�
�א;
.�Kx7$�و�
�א;
.�Kx7$�و�
�א;
؛ ألن كــل ولــد حــدث عــن ملــك اليمــني تبــع )5(ولــد املــدبر مــن أمتــه مبنزلتــه
ك إذا ابتــاع احلــر أمــة فأولــدها، ومــن دبــر أمــة لــأبــاه يف احلريــة والــرق، أصــل ذ

يعلم بعد التدبري فولدها مبنزلتها، أما محلها إذا وهي حامل علم حبملها أو مل 
صادفها التدبري فألنه داخل يف العقد على رقبتها بالبيع واهلبة والكتابة وسائر 

  العقود على الرقبة؛ فكذلك التدبري.
زنــا فهــو  وفأمــا إذا أحــدثوا بعــد التــدبري فــألن كــل ولــد حــدث مــن نكــاح أ

ولــد العبــد إذا تــزوج احلــرة أو بولــد احلــر إذا تــابع ألمــه يف احلريــة والــرق اعتبــاراً ب
م بعضــهم علــى بعــض مــون مــع أمهــم قيمــة واحــدة، ال يقــو األمــة، ويقو  تــزوج

  ..لتساوي حرمتهم ولوجوب التدبري هلم
                                                 

  في (ق): دبرت. )1(
  ).517)، الكافي: (11-2/10)، التفريع: (2/813انظر: الموطأ: ( )2(
  في (م): لمنع. )3(
  في (م): المدبر. )4(
  ).517)، الكافي: (2/9)، التفريع: (3/39)، المدونة: (2/810انظر: الموطأ: ( )5(
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ك غــري نــاقص لتــدبريها؛ بــل هــو مؤكــد لــه لــطــأ مدبرتــه ألن ذوللرجــل أن ي
يفـارق املكاتبـة ألن لد، وذلك أقـوى مـن التـدبري، و و  مألا قد حتمل فتكون أ

  تلك تستعجل العتق باألداء، ففي كوا أم ولد تأخري عتقها.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�Kx?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�Kx?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�Kx?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�Kx?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�Kx?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�Kx?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�Kx?�O�n�Z&�?���HG�7و.

אم�א;w3אز�א��H�$�K��������

ألنه علـى األصـل يف ملـك تصـرفه، وإمنـا  )1(للرجل استخدام مدبره وإجارته
  ..منع من نقض التدبري فقط وليس يف ذلك نقض له 

لولــد أنـه لــيس لـه مــن أم الولـد إال الــوطء فقـط، وهــي والفـرق بينــه وبـني أم ا
يزول حكم االستيالد بـدين وال غـريه؛ خبـالف  ال من املدبر ألنه آكد حكماً 

  التدبري.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x�X7#אX�7.
&�89�Nذא�G7،و.

.7#X�7א�H�$�Kx�Xאز�אU3Xאع�&�ل�א;&�89�Nذא�G7،و.

.7#X�7א�H�$�Kx�Xאز�אU3Xאع�&�ل�א;&�89�Nذא�G7،و.

.7#X�7א�H�$�Kx�Xאز�אU3Xאع�&�ل�א;&�89�Nذא�G7،و.

.7#X�7א�H�$�Kx�Xאز�אU3Xאع�&�ل�א;&�89�Nذא�G7،و.

.7#X�7א�H�$�Kx�Xאز�אU3Xאع�&�ل�א;&�89�Nذא�G7،و.

.7#X�7א�H�$�Kx�Xאز�אU3Xאع�&�ل�א;&�89�Nذא�G7،و.

.7#X�7א�H�$�Kx�Xאز�אU3Xאع�&�ل�א;&�89�Nذא�G7،و.
���������H�$�Kאز�אU3Xאع�&�ل�א;

فيمــــا يتقضــــى نقــــض  أحكــــام العبــــد إال )2(ولــــه انتــــزاع مالــــه ألن أحكامــــه
يف انتــــزاع مالــــه نقـــض التــــدبري، ويستحســــن يف مــــرض الســــيد ولــــيس  التـــدبري،

  .)3(أن ال ينتزع ماله بقرب عتقه فإنه ينتزعه لغريه ال لنفسه املخوف للسيد
إذا أســلم مــدبر نصــراين خــورج عليــه فــدفع إليــه خراجــه ومل يبــع عليــه، وإمنــا 

ال وإمنـا قلنـا: ذلـك ألنــه  ،)4(ينتظـر موتـه فيعتـق مـن ثلثـه إن محلــه أو محـل منـه
جيوز ثبوت ملك النصراين على املسلم وال استخدامه بالرق، وال جيوز بيعه ملا 

يف حياة سيده؛ فوجب أن يؤجر عليه من مسلم ويـدفع  )5(ثبت له من احلرية
 دام وكــان والؤه للمســلمني مــا )6(خراجــه إىل ســيده، فــإذا مــات عتــق مــن ثلثــه

                                                 
  ).517)، الكافي: (2/10)، التفريع: (815-2/814انظر الموطأ: ( )1(
  في (ق): أحكامھا. )2(
  ).517)، الكافي: (223)، الرسالة: (2/9)، التفريع: (3/40)، المدونة: (2/814انظر: الموطأ: ( )3(
  ).517)، الكافي: (2/12)، التفريع: (3/46)، المدونة: (2/815انظر: الموطأ: ( )4(
  في (م): الحرمة. )5(
  ي (ق): ث>ثة.ف )6(
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رواية أخرى وهي: أنه يباع  ويتخرج فيها.. نصرانياً، فإن أسلم عاد إليه الوالء
اعتبــاراً ببيــع أم ولــده إذا أســلمت، وحرمــة  )1(عليــه ويــدفع الــثمن إىل النصــراين

  االستيالد أقوى من حرمة التدبري.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x7.
��������G��I�(�Kذא�>3/�א;
.G��I�(�Kx7ذא�>3/�א;
.G��I�(�Kx7ذא�>3/�א;
.G��I�(�Kx7ذא�>3/�א;
.G��I�(�Kx7ذא�>3/�א;
.G��I�(�Kx7ذא�>3/�א;
.G��I�(�Kx7ذא�>3/�א;
.G��I�(�Kx7ذא�>3/�א;

ألن أحكامه أحكام العبد يف حيـاة سـيده،  )2(إذا قتل املدبر فقيمته لسيده
ذا أخذ ذلك فهو يف ملك لع يعمل بـه مـا له أرش جناية أعضائه، فإ وكذلك

يلزمه أن جيعله يف مدبر آخر، ألن السيد ال صنع لـه يف قتلـه فكـان  يشاء وال
وكانـت قيمتـه مبنزلـة مالـه الـذي يرتكـه بعـد موتـه أنـه للسـيد بـالرق  قتله كموتـه،
  ال باملرياث.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x7.
����������A�>H�$�Kא;
.��A�>H�$�Kx7א;
.��A�>H�$�Kx7א;
.��A�>H�$�Kx7א;
.��A�>H�$�Kx7א;
.��A�>H�$�Kx7א;
.��A�>H�$�Kx7א;
.��A�>H�$�Kx7א;

بيعــه غــري جــائز وال جيــوز إســالم ألن  )3(جنايــة املــدبر يف خدمتــه دون رقبتــه
رقبتــه إىل اــين عليــه فلــم يبــق إال إســالم خدمتــه، ألن ذلــك هــو الــذي ميلكــه 

سـلم خدمتـه؛ أالسيد منه، والسيد خمري إن شاء أفتكه بأرش جنايته وإن شاء 
مـن جنايتـه وأجـره وأخـذ  فإن أسلمها أختدمها اين عليه ألا ملك لـه بـدالً 

  أجرته.
بر مــال تعلقــت اجلنايــة خبدمتــه ومالــه اعتبــاراً بــاحلر يف تعلــق وإن كــان للمــد

جناية بذمته وماله؛ فإن كان يف املال وفـاء بـأرش اجلنايـة اسـتوىف منـه، وإن مل 
  ..يكن فيه وفاء تعلق الفضل خبدمته وأخذ اين عليه حقه منها

 عــاد مــدبراً  علقــه منــه، فــإن كــان الســيد حيــاً تفــإذا اســتوىف أرش اجلنايــة زال 
على حاله؛ ألن السيد ميلك باقي خدمتـه مـدة حياتـه، فـإن مـات السـيد قبـل 

                                                 
  في (م): إليه. )1(
  ).518)، الكافي: (223)، الرسالة: (2/10)، التفريع: (2/816انظر: الموطأ: ( )2(
  ).518)، الكافي: (2/10)، التفريع: (817-2/816انظر: الموطأ: ( )3(
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أن يســتويف اــين عليــه أرش جنايتــه بــأن كــان لــه مــال حيمــل ثلــث املــدبر عتــق 
يف الثلــث ألنــه ال شــيء مينــع عتقــه، ومــا بقــى مــن أرش اجلنايــة ديــن عليــه ألن 

بالذمـــــة، وتعلقهـــــا أرشـــــها؛ ألـــــا إمـــــا أن تتعلـــــق بالرقبـــــة أو  اجلنايـــــة ال تبطـــــل
يف هــذا املوضــع متعــذر للحرمــة الــيت لــه بالتــدبري فلــم يبــق إال تعلقهــا  )1(بالرقبــة

بالذمــة، وألنــه ملــا كانــت جنايــة احلــر متعلقــة بذمتــه كــذلك جنايــة املــدبر (بعــد 
حريتـــــه. وعـــــن مالـــــك روايـــــة أخـــــرى: أن مـــــا بقـــــى مـــــن األرش يبطـــــل حبريـــــة 

  .)2(املدبر)
قـــاً خبدمتـــه دون رقبتـــه فلمـــا بطلـــت حبريتـــه ووجـــه ذلـــك أن األرش كـــان متعل

 ا كموته، هذا كله إذا كان للسيا ببطال د مال (يعتق فيه بطل احلق املتعلق
للورثـة ويلـزم املـدبر  غريه عتق ثلثه فكـان ثلثـاه رقـاً  )3(فإن مل يكن للسيد مال)

  من أرش اجلناية دينا يف ذمته على أظهر الروايتني. يثلث ما بق
 الورثــة يف افتكــاك الثلثــني بثلثــي) 4(ايــة األخــرى يبطــل عنــه، وخيــريوعلــى الرو 

، وبطــل أرش اجلنايــة أو إســالمه مــن رقبتــه إىل اــين عليــه؛ ألنــه قــد صــار رقــاً 
التدبري يف ما زاد على ثلثه، فإن أسلموه كان مالكا للمجـين عليـه؛ ألن املـانع  

املــال عنــه وجــب كــان مــن إســالمه بثبــوت التــدبري، وإذا بطــل التــدبري بضــيق 
  تعلق ما بقى من أرش اجلناية برقبته.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x?�3��/q4Aو�?>&�kDy�Aل��&�C9��k7.
&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�
���������H�$�Kאز�&����4Rא�:�
جيوز للسيد أن يقاطع مـدبره علـى مـال يأخـذه منـه ويعجـل لـه العتـق، فـإذا 
فعــــل ذلــــك وتعجــــل مث مــــات الســــيد قبــــل أخــــذ املــــال مل يســــقط عنــــه مبــــوت 

                                                 
  في (ق): بالذمة. )1(
  ما بين قوسين: سقط من (م). )2(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )3(
  (ق): ويحبر. في )4(
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تعلــق بذمتــه وال يعتــرب يف ذلــك خروجــه مــن الثلــث؛ ألن ؛ ألنــه ديــن )1(ســيده
  عتقه بالعوض دون التدبري. )2(احلرية قد سبقت له قبل موت السيد فينجز

وجيوز أن يكاتبه كتابة منجمة فإن أداها قبل موت السيد عتـق، وإن مـات 
 د قبـــل أدائهـــا عتـــق بالتـــدبري وســـقط عنـــه باقيهـــا أو مجيعهـــا إن كــــان مل الســـي
ه عتـق ثلثـه كمـا لـو مل يكـن كاتبـه ئاً منها، فـإن مل يكـن لـه مـال غـري شي )3(يؤد

وســـقط عنـــه(ثلث الكتابـــة؛ ألنـــه لـــو عتـــق لســـقطت الكتابـــة عنـــه فـــإذا عتـــق 
مــا عتــق منــه، ويبقــى ثلثــاه مكاتبــا بثلثــي الكتابــة، ســقط عنــه بقــدر  )4(بعضــه)

  .)5(فإن أداه عتق، وإن عجز رق للورثة. واهللا أعلم

�@�@�  
  
  
  
  
  

  <<<<<<<<

                                                 
  ).2/11)، التفريع: (2/811انظر: الموطأ: ( )1(
  في (ق): فيجوز. )2(
  في (ق): لم يرد. )3(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )4(
  وهللا أعلم: سقطت من (ق). )5(
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 حريـة متنـع بيعهـا وهبتهـا  )2(دها فقد ثبت هلـا حرمـةإذا محلت األمة من سي
واملعاوضــة علــى رقبتهــا، أو مــن خــدمتها أو إســالمها يف جنايــة أو عتقهــا عــن 

ك، ومل يبـــــق فيهـــــا إال لـــــســـــبب يوجـــــب العتـــــق مـــــن كفـــــارة أو نـــــذر أو غـــــري ذ
رب وال يشـــق، ســـواء وضـــعت االســـتمتاع ـــا يف حياتـــه واســـتخدامها فيمـــا يقـــ

ســقطت خملقــاً أو غــري خملــق، أاخللقــة أو ناقصــاً، أو  كامــل ولــداً ميتــاً أو حيــاً  
  ..علقة أو مضغة أو ما يعلم أنه محل

 دها عتقـت مـن رأس مالـه كـان لـه مـال سـواها أو مل يكـن لـه فإذا مات سـي
 دال بعـغريها، كان عليه ديـن أو مل يكـن، ال سـبيل للغرمـاء عليهـا يف حياتـه و 

  موته وله انتزاعه يف حياته. )3(موته، ويتبعها ماهلا إذا عتقت قبل
وإن محلــت منــه قبــل ملكــه هلــا ووضــعت مث ملكهــا مل تكــن بــذلك أم ولــد، 
فــإن ملكهــا بعــد احلمــل وقبــل الوضــع ففيهــا روايتــان؛ إحــدامها: أــا تكــون أم 

  التزويج روايتان.باره إياها على جولد، واألخرى: أا ال يتكون أم ولد، ويف إ
وولــدها مــن غــريه مبنزلتهــا يف منــع بــيعهم إال أن لــه إجــارم خبــالف أمهــم، 

وأرش جراحهـا لسـيدها فـإن مل يقبضـه حـىت مـات ففيهـا  )4(وقيمتها إن قتلـت
  ..روايتان؛ إحدامها: أنه ملك له، واألخرى: أنه يتبعها كماهلا

                                                 
  ).526حدود ابن عرفة:  1/144: ھي الحر حملھا من وطء مالكھا عليه جبراً (الفواكه الدواني: أم الولد )1(
  حرمة: سقطت من ق. )2(
  في (م): بعد. )3(
  في (م): قبلت. )4(
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  فتكاكهــا بأقــل األمــرين لـيس لــه إســالمها يف جنايــة جتنيهــا، واخليـار لــه يف او 
 مـــن أرش اجلنايـــة أو قيمـــة رقبتهـــا، وحكمهـــا يف جراحهـــا وحـــدودها وطالقهـــا
 وعدا من زوجها ومنع شهادا ومرياثها سقوط احلد عـن قاذفهـا والقصـاص

مــــا دام ســــيدها باقيــــاً،  )1(جرحهــــا حكــــم اإلمــــاء هلــــا مــــن احلــــر إذا قتلهــــا أو
  ..)2(وليس بعدةمن موته حبيضة وهو استرباء  واسترباؤها

وتعلــــق الفضــــل خبدمتــــه وأخــــذ اــــين عليــــه حقــــه منهــــا، فــــإذا اســــتوىف أرش 
زال تعلقه منه، فإذا كان السـيد حيـاً عـاد مـدبراً علـى حالـه ألن السـيد  اجلناية

خدمتــه مـدة حياتـه، فــإن مـات السـيد قبــل أن يسـتويف اـين عليــه  ميلـك بـاقي
بر عتـق يف الثلـث ألنـه ال شـيء كان له مال حيمل ثلث املـد أرش جنايته بأن

مـن أرش اجلنايـة ديـن عليـه؛ ألن اجلنايـة ال تبطـل أرشــها  مينـع عتقـه، ومـا بقـي
يف هذا املوضع متعذر  )3(بالرقبة أو بالذمة، وتعلقها بالرقبة ألا إما أن تتعلق

للحرمــة الــيت لــه بالتــدبري، فلــم يبــق إال تعلقهــا بالذمــة، وألنــه ملــا كانــت جنايــة 
لقة بذمته كذلك جناية املـدبر (بعـد حريتـه، وعـن مالـك روايـة أخـرى احلر متع
  .)4(من األرش يبطل حبرية املدبر) يأن ما بق

ووجـــه ذلـــك أن األرش كـــان متعلقـــاً خبدمتـــه دون رقبتـــه فلمـــا بطلـــت حبريتـــه 
بطــل احلــق املتعلــق ــا ببطالــا كموتــه، هــذا كلــه إذا كــان للســيد مــال (يعتــق 

غـريه عتـق ثلثـه رٍقـا للورثـة ويلـزم املـدبر ثلـث  )5(مـال) فيه، فـإن مل يكـن للسـيد
  هر الرواتني.ظما بقي من أرش اجلناية ديناً يف ذمته على أ

                                                 
  في (م): ا+مة. )1(
)، 225) ، الرس��الة: (2/5)، التفري��ع: (3/42)، المدون��ة: (2/742ف��ي جمل��ة ھ��ذه ا+حك��ام انظ��ر: الموط��أ: ( )2(

  ).3/195)، المقدمات: (514الكافي: (
  في (ق): بالذمة. )3(
  ما بين قوسين سقط من (م). )4(
  ما بين قوسين: سقط من (ق). )5(
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الورثــة يف افتكــاك الثلثــني بثلثــي  )1(وعلــى الروايــة األخــرى: يبطــل عنــه وخيــري
أرش اجلنايــة أو إســـالمه مـــن رقبتـــه إىل اـــين عليـــه؛ ألنـــه قـــد صـــار رٍقـــا وبطـــل 

ري يف ما زاد على ثلثـه، فـإن أسـلموه كـان مالكـاً للمجـين عليـه ألن املـانع  التدب
يق املـــال عنـــه وجـــب ضـــمـــن إســـالمه بثبـــوت التـــدبري وإذا بطـــل التـــدبري ب كـــان

  من أرش اجلناية برقبته. تعلق ما بقى
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x?�3��/q4Aو�?>&�kDy�Aل��&�C9��k7.
&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�

.�C9��k7&�ل��kDy�A&<?�و�H�$�Kx?�3��/q4Aאز�&����4Rא�:�&�
���������H�$�Kאز�&����4Rא�:�

ه علـى مـال يأخـذه منـه ويعجـل لـه العتـق، فـإذا جيوز للسيد أن يقاطع مـدبر 
ألنه  )2(فعل وتعجل مث مات السيد قبل أخذ املال مل يسقط عنه مبوت سيده

دين تعلق بذمته، وال يعترب يف ذلك خروجه من الثلث ألن احلريـة قـد سـبقت 
  عتقه بالعوض دون التدبري. )3(قبل موت السيد فينجز هل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22�4&و�N���אز���Hم�
��$�K�4&و�N���אز���Hم�
��$�K�4&و�N���אز���Hم�
��$�K�4&و�N���אز���Hم�
��$�K�4&و�N���אز���Hم�
��$�K�4&و�N���אز���Hم�
��$�K�4&و�N���אز���Hم�
��$�K�4&و�N���אز���Hم�
��$�Kx
��������و���Nم�א���
xو���Nم�א���
xو���Nم�א���
xو���Nم�א���
xو���Nم�א���
xو���Nم�א���
xو���Nم�א���
xو���Nم�א���
وإمنا قلنا: إنه ال جيـوز هبتهـا وال املعاوضـة عليهـا بغـري البيـع أيضـاً فلإلمجـاع 
على أن ال فرق بني البيع وبني ذلك كله، وألن احلرمة املانعة من بيعهـا مانعـة 

  من ذلك كله.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x���������H�A�[���Z���J�3��=>&�$�K]�א�34�H�A�[���Z���J�3��=>&�$�Kx]�א�34�H�A�[���Z���J�3��=>&�$�Kx]�א�34�H�A�[���Z���J�3��=>&�$�Kx]�א�34�H�A�[���Z���J�3��=>&�$�Kx]�א�34�H�A�[���Z���J�3��=>&�$�Kx]�א�34�H�A�[���Z���J�3��=>&�$�Kx]�א�34�H�A�[���Z���J�3��=>&�$�Kx]�א�34

عقــد احلريــة قــد ثبــت هلــا وإمنــا منعنــا أن تعتــق عــن ســبب يوجــب العتــق ألن 
يكـــون عتقهـــا حتريــراً، وألن امللـــك عليهـــا نــاقص بنقصـــان التصـــرف فيهـــا،  فــال

عليــه مــن  البــاقي عتقهــا ابتــداًء ألن ذلــك إســقاط حلقــه )4(أن يعجــل وللســيد
  االستمتاع.

                                                 
  في (ق): ويجبر. )1(
  ).2/11)، التفريع: (2/811انظر: الموطأ: ( )2(
  في (ق): يجوز. )3(
  في (م): أن يجعل. )4(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x
��������N�M��HG�=>&�$�Kم�א���
N�M��HG�=>&�$�Kxم�א���
N�M��HG�=>&�$�Kxم�א���
N�M��HG�=>&�$�Kxم�א���
N�M��HG�=>&�$�Kxم�א���
N�M��HG�=>&�$�Kxم�א���
N�M��HG�=>&�$�Kxم�א���
N�M��HG�=>&�$�Kxم�א���
من بيعها مـانع ملانعة األن احلرمة  )1(وإمنا منعنا من إجارا خالفاً للشافعي

  من إجارا ولوال الوطء لكان عتقها منجزاً.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x��
���Z&�

���H�$�Kxאز�א�3I3�Bع�.�م�א������Z&�

���H�$�Kxאز�א�3I3�Bع�.�م�א������Z&�

���H�$�Kxאز�א�3I3�Bع�.�م�א������Z&�

���H�$�Kxאز�א�3I3�Bع�.�م�א������Z&�

���H�$�Kxאز�א�3I3�Bع�.�م�א������Z&�

���H�$�Kxאز�א�3I3�Bع�.�م�א������Z&�

���H�$�Kxאز�א�3I3�Bع�.�م�א������Z&�
���������H�$�Kאز�א�3I3�Bع�.�م�א���

 هلــا بــالوطء، فــال بــتوإمنـا قلنــا: إن للســيد االســتمتاع ــا ألن احلرمـة إمنــا تث
 -عن عمر بـن اخلطـاب يحرمة توجب حترميه، وكذلك رو  )2(جيوز أن جيتلب

  .)3(تمتاع ا ما عاشأنه قال: له االس -�
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�Kx?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�Kx?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�Kx?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�Kx?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�Kx?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�Kx?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�Kx?��&و�
��.�M��O�eא���A7u3م�א�
��$�K��������

 وإمنــا مل يفــرق بــني حيــاة الولــد وموتــه لعمــوم األخبــار، وألن احلرمــة بــالوالدة
  دون صفة الولد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�Kx
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�Kx
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�Kx
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�Kx
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�Kx
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�Kx
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�Kx
�9��$�א���w3א��Mم�&7א��
��$�K��������
 باحلمــل ثابتــة )5(ألن حرمــة الولــد )4(وإمنــا مل يــراًع التخليــق خالفــاً للشــافعي

  مل نراع آخره مل نراع وسطه. ملا اعتباراً حبصول التخليق، وألنا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88xس�א;�لN��Z&��34��
34��&N��Zس�א;�ل�Kx$��6ن�Nم�א�����
34��&N��Zس�א;�ل�Kx$��6ن�Nم�א�����
34��&N��Zس�א;�ل�Kx$��6ن�Nم�א�����
34��&N��Zس�א;�ل�Kx$��6ن�Nم�א�����
34��&N��Zس�א;�ل�Kx$��6ن�Nم�א�����
34��&N��Zس�א;�ل�Kx$��6ن�Nم�א�����
34��&N��Zس�א;�ل�Kx$��6ن�Nم�א�����
���������K$��6ن�Nم�א���

وإمنـــا قلنـــا: تعتـــق مـــن رأس املـــال ألن احلرمـــة حاصـــلة ـــا اآلن، وإمنـــا بقـــي 
، )6(فيها االستمتاع بالوطء فقط، والوطء ال يورث عنه وال ميلك بعده للسيد

قيمـــة يراعـــى دخوهلـــا يف الثلـــث، فلـــم يبـــق إال العتـــق مـــن رأس املـــال   ولـــيس لـــه
  أجل. كاملعتقة إىل

                                                 
  ).210)، اbقناع: (332انظر مختصر المزني: ( )1(
  في (م): تجنيب. )2(
  ).7/292، عبد الرزاق: (°2/776الموطأ: ( )3(
  ).209)، اbقناع: (332: (انظر مختصر المزني )4(
  في (م): الو'ءة. )5(
  في (ق): و' يصدقه. )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�Kx؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�Kx؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�Kx؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�Kx؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�Kx؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�Kx؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�Kx؟Bم�Nن��6ن��?�&�ل���א���G��A7u3م�א�
��$�K��������
وإمنا مل يفرق بني أن يكون له مـال سـواها أو مل يكـن ألن األخبـار مطلقـة 

تقـــه يف غـــري مقيـــدة، وألن مراعـــاة مـــال ســـواها إمنـــا حيتـــاج إليـــه فيمـــا يكـــون ع
الثلـــث لينظـــر هـــل خيـــرج كلـــه أو بعضـــه، وذلـــك غـــري معتـــرب هاهنـــا فـــال معـــىن 

  ملراعاته.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010xBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�KxBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�KxBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�KxBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�KxBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�KxBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�KxBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�KxBو�N�ZAن��6ن���9?�دG�Mم�&7א��
��$�K��������
 نراع أن يكـون عليـه ديـن أو ال يكـون لعمـوم األخبـار، وألن عتقهـا  وإمنا مل

فلـم يبـق  كان مستحقاً يف احلياة؛ وإمنا منع منه الـوطء فـإذا زال ذلـك بـاملوت
ولـد، ومل يكــن يان أمـة لـه فحملــت منـه لكانــت أم ء املــدىمـانع منـه، ولــو وطـ

للغرمــــاء اعــــرتاض عليهــــا لقــــوة احلرمــــة بــــالوطء وتأكيــــدها علــــى القــــول بــــالعتق 
  لحامل من جهته.ل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x
���������K$�&�ل�Nم�א���
�Kx$�&�ل�Nم�א���
�Kx$�&�ل�Nم�א���
�Kx$�&�ل�Nم�א���
�Kx$�&�ل�Nم�א���
�Kx$�&�ل�Nم�א���
�Kx$�&�ل�Nم�א���
�Kx$�&�ل�Nم�א���
 وإمنا قلنا: إن ماهلا يتبعهـا إذا أعتقـت ألن كـل مملـوك عتـق بوجـه مـن وجـوه

  ده أو يستثنيه عليه عند عتقه.فماله تبع له، ما مل ينزعه سي  )1(قةالعتا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x���&�
���������H�Kאز�אU3Xאع�א�:�
�&����H�Kxאز�אU3Xאع�א�:�
�&����H�Kxאز�אU3Xאع�א�:�
�&����H�Kxאز�אU3Xאع�א�:�
�&����H�Kxאز�אU3Xאع�א�:�
�&����H�Kxאز�אU3Xאع�א�:�
�&����H�Kxאز�אU3Xאع�א�:�
�&����H�Kxאز�אU3Xאع�א�:�

 عليهـــا،  دها انتزاعـــه منهـــا حـــال احليـــاة ألن ملكـــه بـــاقٍ وإمنـــا قلنـــا: إن لســـي
فكــان لـــه انتــزاع ماهلـــا كاألمــة، وال يـــدخل عليــه املكاتـــب ألن يف انتــزاع ماهلـــا 

، قــال مالــك: إال أن يشــتد )2(هــو كبيــع أم الولــد واملــدبرةنقصــان لعقــد عتقــه ف
فيه، فمنع انتزاعه كما  )3(مرضه فال يكون له ذلك لقرب الوقت الذي يعتقها

مينــع إخــراج مالــه يف املــرض املخــوف إبقــاء علــى ورثتــه لقــرب اســتحقاقهم لــه، 
  ألنه حينئذ ينتزعه لغريه ال لنفسه وإمنا له أن ينتزعه لنفسه.

                                                 
  في (م): العتق وفي (ر): العتاقات. )1(
  في (م): المدبر. )2(
  في (ق): يتبعھا )3(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313�K�K�K�K�K�K�K�Kx�J)9&�8L�r�)X�
�4.�?>&�K
�4
�Gx�J)9&�8L�r�)Xذא�و�.�?>&�K
�4
�Gx�J)9&�8L�r�)Xذא�و�.�?>&�K
�4
�Gx�J)9&�8L�r�)Xذא�و�.�?>&�K
�4
�Gx�J)9&�8L�r�)Xذא�و�.�?>&�K
�4
�Gx�J)9&�8L�r�)Xذא�و�.�?>&�K
�4
�Gx�J)9&�8L�r�)Xذא�و�.�?>&�K
�4
�Gx�J)9&�8L�r�)Xذא�و�.�?>&�K
��������Gذא�و�
وإمنا قلنا: إا إذا ولـدت منـه بعقـد نكـاح مث ملكهـا فإـا ال تكـون أم ولـد 

دها : "أميـــا أمـــة ولــدت مـــن نكـــاح ســـي �لقولــه  )1(بــذلك خالفـــاً أليب حنيفـــة
يدها، وهـذه بـأن يكـون مـن سـ )3(، فعلـق ثبـوت اإليـالد)2(فهي معتقة عندبر"

مـة تثبـت ألم الولـد مـن جهـة الولـد فـإذا كـان الولـد ر ولدت من زوج، وألن احل
لـن يسـر إىل أمـه، وألـا وضـعت ولـداً مملوكـا فلـم يثبـت  هفسـال حرمة لـه يف ن

الزنـــا، وألـــا مل تكـــن أم ولـــد قبـــل االبتيـــاع فكـــذلك  بـــه حرمـــة أم الولـــد أصـــله
  بعده.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414xF&�O��J��3.ذא�אG�KxF&�O��J��3.ذא�אG�KxF&�O��J��3.ذא�אG�KxF&�O��J��3.ذא�אG�KxF&�O��J��3.ذא�אG�KxF&�O��J��3.ذא�אG�KxF&�O��J��3.ذא�אG�KxF&�O��J��3.ذא�אG�K��������
"أميــا أمــة  �ا تكــون أم ولــد؛ قولــه :ووجــه قولــه: إنــه إذا ابتاعهــا حــامالً أــ

، ومل يفــرق بــني أن تكــون محلــت )4(ت فهــي حــرة"ولــدت مــن ســيدها فــإذا مــا
حرمـة احلريـة مـن جهـة أبيـه حــال  همنـه قبـل امللـك أو بعـده، وألنـه قـد ثبتــت لـ

  .احلمل فسرى ذلك إىل أمه، أصله إذا ابتدأ احلمل يف ملكه
 خلـق رقيقـاً فلـم يثبـت بـه حرمــةووجـه قولـه: إـا ال تكـون أم ولـد أنـه محـل 
  االستيالد ألمه أصله إذا ابتاعها بعد الوضع.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515x7.
��������N�$�Kم�א���
�א;
.N�$�Kx7م�א���
�א;
.N�$�Kx7م�א���
�א;
.N�$�Kx7م�א���
�א;
.N�$�Kx7م�א���
�א;
.N�$�Kx7م�א���
�א;
.N�$�Kx7م�א���
�א;
.N�$�Kx7م�א���
�א;
اختلــف عنــه يف أم املــدبر هــل هلــا حرمــة يثبــت هلــا العتــق مبوتــه إذا أعتــق أم 

  ال؟ فعنه يف ذلك روايتان؛ إحدامها: ثبوا، واألخرى: نفيها.
املكاتب بعلة أو ولدها من سيدها داخل يف فوجه ثبوا: اعتبارها بأم ولد 

  عقد العتق الثابت له ومكتسب حلرمته، فوجب أن تكتسب أمة احلرية به.
                                                 

  ).3/123)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (377انظر مختصر الطحاوي: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  .>دفي (م): ا'ستي )3(
  سبق تخريج الحديث. )4(
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ووجه نفيه: أن حرمة سيدها ضعيفة إلمكـان بطـالن عتقـه وعـود رقـه، فلـم 
احلرمـــة إىل أمتـــه بوالدـــا منـــه، فـــإذا قلنـــا: هلـــا حرمـــة االســـتيالد، مل جيـــز  تســـر

حــامالً كانــت أم غــري حامــل، وإن قلنــا: لــيس هلــا حرمــة  للســيد انتزاعهــا منــه
مـا مل تكـن حـامًال ألـا مـال للمـدبر وللسـيد انتـزاع  )1(االستيالد فلـه انتزاعهـا

ن الولـــد مـــال مـــدبره، وإن كانـــت حـــامال مل يكـــن لـــه انتزاعهـــا روايـــة واحـــدة أل
  أبيه. داخل يف تدبري

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616x[��);א�
��������N�$�Kم�و�
�א;(��]N�$�Kxم�و�
�א;(��]N�$�Kxم�و�
�א;(��]N�$�Kxم�و�
�א;(��]N�$�Kxم�و�
�א;(��]N�$�Kxم�و�
�א;(��]N�$�Kxم�و�
�א;(��]N�$�Kxم�و�
ألنه قد جاز للمكاتب بيعها من غـري ديـن،  )2(خالفيف أم ولد املكاتب 

وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه ال حرمـــة هلـــا باالســـتيالد، وقـــال: لـــيس لـــه بيعهـــا إال أن 
  ..يرهقه دين

 دها ألنــه يعتــق بــاألداء فوجــه األول: أن حرمتهــا ضــعيفة لضــعف حرمــة ســي
  .ويرق بالعجز؛ فلذلك مل يثبت هلا حرمة االستيالد وجاز له بيعها

لــد احلــر لثبــوت حرمــة العتــق لســيدها، فأمــا إذا و لثــاين: اعتبــاراً بــأم ووجــه ا
رهــن املكاتــب ديــن أو خيــف عليــه العجــز فــال أعلــم خالفــاً عــن مالــك أن لــه 
بيعهـا يف دينــه، وأن لســيدها بيعهــا يف كتابتــه ألن دينــه يــؤدي إىل عجــزه فــريق 

  وحرمته. وتبطل حرمتها
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717x�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�Kx�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�Kx�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�Kx�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�Kx�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�Kx�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�Kx�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�Kx�Xא�<7#א�
��Nم�و�I9�Nذא�G�K��������

ذا أســلمت أم ولــد نصــراين عــرض عليــه اإلســالم عقيــب إســالمها؛ فــإن وإ
  :)3(أسلم فهي أم ولده مثل ما كانت، فإن أىب ففيها روايتان

                                                 
  في (م): لم يجز للسيد انتزاعھا منه. )1(
  ).516)، الكافي: (2/19)، التفريع: (55-3/54انظر: المدونة: ( )2(
  ).516-515)، الكافي: (3/53انظر: المدونة: ( )3(
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إحـدامها: أــا تعتــق عليــه، واألخــرى أــا تبـاع، فوجــه قولــه إــا تعتــق عليــه: 
ألنه مل يكن له فيها إال الوطء فإذا حرم باإلسالم وجب عتقهـا ألنـه ال جيـوز 

قاء ملك على ملك ال ينتفع منه بشيء من وجوه االنتفاع، وكذلك قوله يف ب
  أم ولد االبن إذا وطئها األب أا تعتق على االبن ألن وطأها حمرم عليه.

ووجــه قولــه: إــا تبــاع عليــه أن النصــراين غــري متعبــد بفــروع الــدين فلــم جيــز 
العبــد الغــين إذا حكمــه، وألنــه ملــا مل مينــع بيعهــا قبــل إســالمها كــذلك بعــده ك

  سلم.أ
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818x£AوU3א��C9��
��������N����HG�$�Kم�א���
���C9א�U3وN����HG�$�Kx£Aم�א���
���C9א�U3وN����HG�$�Kx£Aم�א���
���C9א�U3وN����HG�$�Kx£Aم�א���
���C9א�U3وN����HG�$�Kx£Aم�א���
���C9א�U3وN����HG�$�Kx£Aم�א���
���C9א�U3وN����HG�$�Kx£Aم�א���
���C9א�U3وN����HG�$�Kx£Aم�א���

يزوجهـــا بغـــري رضـــاها ألنـــه قـــد بقـــي لـــه فيهـــا ملـــك  أن ووجـــه قولـــه: إن لـــه
مـن املـدبر  )1((الوطء حبكم الـرق فجـاز لـه املعاوضـة عليهـا كمـا أنـه ملـا ملـك)

  .خدمته جاز له املعاوضة عليها
نه عقد على منافعها فلم يكن له ذلك ووجه قوله: ال يزوجها إال برضاها أ

  برضاها كاإلجارة وذلك مكروه يف اجلملة للدناءة ونقصان املروءة. إال
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919x��
���l`�Z&�

���Kx$�و�
�Nن�א������l`�Z&�

���Kx$�و�
�Nن�א������l`�Z&�

���Kx$�و�
�Nن�א������l`�Z&�

���Kx$�و�
�Nن�א������l`�Z&�

���Kx$�و�
�Nن�א������l`�Z&�

���Kx$�و�
�Nن�א������l`�Z&�

���Kx$�و�
�Nن�א������l`�Z&�
���������K$�و�
�Nن�א���

من غريه هو مبنزلتها ألن األصول موضوعة على أن  )2(وإمنا قلنا: إن ولدها
ة والـرق وعقودمهــا، كـل ولـد حــدث مـن ملـك اليمــني فإنـه تـابع ألبيــه يف احلريـ

 )3(واألصــل فيــه ولــد الرجــل مــن أمتــه، وكــل ولــد حــدث مــن غــري ملــك اليمــني
وال شبهة ملك فهو تابع ألمه يف ذلـك، واألصـل فيـه املتـزوج بأمـة غـريه، فـإذا 
ثبت ذلك كان ولد أم الولد مبثابة أم الولد يعتق مبـوت سـيدها مـن رأس املـال  

  يبة.بها إن كانت أنثى ألا ر أمه، إال أنه ال جيوز للسيد وطؤ  كعتق
                                                 

  ما بين قوسين سقط من (م). )1(
  في (م): ولده. )2(
  اليمين: سقطت من (م). )3(
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وإمنا قلنا: إن لـه إجارتـه خبـالف أمـه ألن أمـه كـان لـه فيهـا االسـتمتاع وهـو 
بعض أحكام امللك وذلـك حـرام عليـه مـن ولـدها فلـم يبـق فـيهم إال اإلجـارة؛ 

ك ينـايف بقـاء هلم عليه شيء من أحكام الـرق، وذلـ ألنا لو منعنا ذلك مل يبق
  امللك.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020�I�<�$�K�I�<�$�K�I�<�$�K�I�<�$�K�I�<�$�K�I�<�$�K�I�<�$�K�I�<�$�K��������x���������Nم�و�
�Gذא�>93�Nxم�و�
�Gذא�>93�Nxم�و�
�Gذא�>93�Nxم�و�
�Gذא�>93�Nxم�و�
�Gذא�>93�Nxم�و�
�Gذא�>93�Nxم�و�
�Gذא�>93�Nxم�و�
�Gذא�>93

 ـا علـى ملكـه، وإن كـان نـاقص وإمنا قلنا: إن قيمتهـا إن قتلـت لسـيدها أل
التصرف فيها، وكذلك أرش جراحها له ألا إذا كـان ميلـك قيمتهـا لـو قتلـت 

  .. )1(ملك أرش جراحها اعتباراً بالعبد القن
هـو أنـه يقبضه حىت مات فإنه يورث عنـه فـال يتبعهـا  ووجه قوله: إنه إذا مل

ما كان ميلكه يف حياتـه دوـا فكـان لورثتـه بعـد موتـه؛ ألن مـا ملكـه اإلنسـان 
  .يف حياته من املال فهو لورثته بعد موته

 هووجــه قولــه: إنــه هلــا إــا متلــك أرش اجلنايــة عليهــا وللســيد انتزاعــه كمــا لــ
  انتزاع ماهلا فلما مل ينتزعه يف احلياة تبعها كغريه من ماهلا.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121$�K$�K$�K$�K$�K$�K$�K$�K��������x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:��x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:��x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:��x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:��x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:��x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:��x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:��x

م��Hאز���J�>g��A�>P��J&F�Gא�:����������
وإمنــا قلنــا: لــيس لــه إســالمها جلنايــة جتنيهــا؛ ألن إســالمها مبنزلــة بيعهــا ألن 
الغــرض بــه اســرتقاقها واخــذ رقبتهــا عوضــاً مــن جنايتهــا وإذا مل جيــز إســالمها 

  وكان السيد سبب املنع لزمه افتكاكها.
ش اجلنايـة اعتبـاراً بالعبـد إذا امتنـع وإمنا قلنا: إنه يكـون خمـرياً بـني القيمـة وأر 

من إسالمه إىل اين عليه وتعذر بنقص وجوه التعذر، فأما القيمة فإا تقـوم 
مقام املقوم وتسـد مسـده واملراعـاة فيهـا يـوم احلكـم، وألن ذلـك وقـت وجـوب 
تســـليم العبـــد القـــن وكـــذلك يف أم الولـــد، وأمـــا أرش اجلنايـــة فألـــا بـــدل مـــن 

                                                 
  ھو الذي ' شائبة حرية فيه.القن:  )1(
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عليـه ال مقـال لـه إذا أخـذ بـدل  ار له يف أقل األمرين ألن اينجنايتها، واخلي
  اجلاين. جنايته أو بدل رقبة

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222xiذ��l`و�Kدא�J|وא��r7אPود�وא
��������ON�$�K(�م�Nم�א���
�$�א!
ود�وא7Pא�rوא�|�Jدא�Kو`�lذ�ON�$�Kxi(�م�Nم�א���
�$�א!
ود�وא7Pא�rوא�|�Jدא�Kو`�lذ�ON�$�Kxi(�م�Nم�א���
�$�א!
ود�وא7Pא�rوא�|�Jدא�Kو`�lذ�ON�$�Kxi(�م�Nم�א���
�$�א!
ود�وא7Pא�rوא�|�Jدא�Kو`�lذ�ON�$�Kxi(�م�Nم�א���
�$�א!
ود�وא7Pא�rوא�|�Jدא�Kو`�lذ�ON�$�Kxi(�م�Nم�א���
�$�א!
ود�وא7Pא�rوא�|�Jدא�Kو`�lذ�ON�$�Kxi(�م�Nم�א���
�$�א!
ود�وא7Pא�rوא�|�Jدא�Kو`�lذ�ON�$�Kxi(�م�Nم�א���
�$�א!
 وإمنا قلنا: إن أحكامها يف حدودها وجراحها وشهادا وغري ذلك أحكام

فيها ال مينع جرى: أحكام الرق  العبيد؛ لبقائها على الرق، ونقصان التصرف
  عليها كاملعتق إىل أجل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323x��
���K�&�Z&�

���Kxא�23א%�Nم�א������K�&�Z&�

���Kxא�23א%�Nم�א������K�&�Z&�

���Kxא�23א%�Nم�א������K�&�Z&�

���Kxא�23א%�Nم�א������K�&�Z&�

���Kxא�23א%�Nم�א������K�&�Z&�

���Kxא�23א%�Nم�א������K�&�Z&�

���Kxא�23א%�Nم�א������K�&�Z&�
���������Kא�23א%�Nم�א���
 دها حبيضـة ألنـه اسـترباء مـن وطء مبلـك وإمنا قلنـا: اسـترباؤها مـن مـوت سـي

اليمني كاألمة، وإمنا مل نقل عليه العدة بالشـهور خالفـاً ملـن ذهـب إىل ذلـك، 
ات وهذه ليست بزوجة، فإن يئست من احملـيض وألن العدة جتب على الزوج

  .)1(فبثالثة أشهر؛ ألن ذلك قائم مقام احليض إذا عدم، وباهللا التوفيق

�@�@�  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  وبا� التوفيق: سقطت من (ق) ومن (ر). )1(
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íé–Îù]<h^jÒíé–Îù]<h^jÒíé–Îù]<h^jÒíé–Îù]<h^jÒíé–Îù]<h^jÒíé–Îù]<h^jÒíé–Îù]<h^jÒíé–Îù]<h^jÒ<<<<<<<<<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<ëæ^Â‚Ö]æ<l]�^ã�Ö]æ<<<<<<<<

ÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æÔÖ„e<Ð×Ãjè<^Úæ<l^Þ^éfÖ]æEEEEEEEE11111111DDDDDDDD
  

mmmm��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É قولـه: )2(األصل يف القضـاء
Ò�����ÑÒ�����ÑÒ�����ÑÒ�����Ñllll)3( عــــ -، قولــــه وجــــل ز-:��m�m�m�m°�� �̄��®��¬��«��ª°�� �̄��®��¬��«��ª°�� �̄��®��¬��«��ª°�� �̄��®��¬��«��ªllll)4( ،

: "إذا اجتهــــد �، وقولــــه )mmmmÂ��Á�À��¿���¾���½Â��Á�À��¿���¾���½Â��Á�À��¿���¾���½Â��Á�À��¿���¾���½llll)5قولــــه تعــــاىل:
، وقولـه ملعـاذ بـن )6(احلاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطـأ فلـه أجـر"

جبل ملا وجهه إىل اليمن قاضيا: "مب حتكم؟ قال: بكتاب اهللا، قـال: "فـإن مل 
، قال: "فإن مل جتد؟" قال اجتهد رأيي، فقال �جتد؟" قال بسنة رسول اهللا 

، )7(: "احلمـــد اهللا الـــذي وفـــق رســـول اهللا ملـــا يرضـــى رســـول اهللا"�رســـول اهللا 
  وعن السلف بعده. �وفيه أخبار كثرية عنه 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��Kx�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��Kx�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��Kx�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��Kx�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��Kx�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��Kx�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��Kx�$���7א�����(���[g�aא_#�ل�א��K��������
وجيب أن يكون يف القاضي خصال؛ منها ما ال يـتم احلكـم إال ـا مـا هـو 

  :ن آداب القضاء وسنة احلكم يف الشرعم

                                                 
  في (م): كتاب ا+قضية فقط. )1(
في اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصله صحيح يدب على إحكام أمر وإتقان�ه وإنف�اذه لجھت�ه،  القضاء )2(

حكيم�ة توج�ب لموص�فھا نف�وذ حكم�ه  )، وف�ي ا'ص�ط>ح: ص�فة5/99والقضاء: الحكم (معجم مقاييس اللغ�ة: 
  ).433الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ' في عموم مصالح المسلمين (حدود ابن عرفة: 

  .26سورة ص، اUية:  )3(
  .49سورة المائدة، اUية :  )4(
  .105سورة النساء، اUية:  )5(
لم في ا+قضية، باب: بي�ان أج�ر )، ومس8/158أخرجه البخاري في ا'عتصام، باب: اجر الحاكم إذا اجتھد ( )6(

  ).3/1342الحاكم إذا اجتھد: (
)، والترم�ذي ف�ي ا+حك�ام، ب�اب: م�ا 4/18أخرجه أبو داود في ا+قضية، ب�اب: اجتھ�اد ال�رأي ف�ي القض�اء: ( )7(

)، واب���ن ع���دى 10/87)، والبيھق���ي: (5/230،236)، وأحم���د: (3/616ج���اء ف���ي القاض���ي كي���ف يقض���ى: (
  ).4/182ه يتصل (انظر تلخيص الحبير: (والطبراني، وليس إسناد
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عـــامي ومـــن أهـــل االجتهـــاد،  فيـــه: أن يكـــون فقهيـــاً غـــري )1(فـــأول مـــا جيـــب
عارفـــاً بالكتـــاب والســـنة وطـــرق االجتهـــاد وترتيـــب األدلـــة وكيفيـــة النظـــر فيهـــا 

  ..وختريج الفروع على األصول
ة وال جيــوز لــه تقليــد غــريه مــن العلمــاء مــا دام عليــه فســحة يف النظــر ومهلــ
 )2(ميكنه فيهـا االجتهـاد، فـإن خـاف فـوات احلادثـة مـىت أخرجهـا إىل أن يلـوح

له فيها النظر وتعني عليه فرض احلكـم فيهـا؛ فهـل جيـوز لـه أن يقلـد غـريه مـن 
العلمــاء أو ال جيــوز لــه؟ فيهــا نظــر فكــان األقــوى أن جيــوز ألن تــأخري احلكــم: 

قــد   -اهللا علــيهم رضــوان -يــؤدي إىل فــوات الغــرض وإضــاعته، وألن الصــحابة
على املقلد منهم طريـق النظـر  يكان يقلد بعضهم بعضاً يف األحكام إذا خف

  .)3(يف حكم احلادثة
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�Kx�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�Kx�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�Kx�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�Kx�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�Kx�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�Kx�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�Kx�ً�&���86�!אز��6ن�א�Hم�
��$�K��������

 ، لقولـه)4(وإمنا قلنا: إنه ال جيوز أن يكون احلاكم عاميا خالفـاً أليب حنيفـة

من االجتهــــــاد، وذلــــــك يتضــــــ )�m�m�m�mÂ��Á���À��¿���¾���½Â��Á���À��¿���¾���½Â��Á���À��¿���¾���½Â��Á���À��¿���¾���½�l�l�l�l)5 تعــــــاىل:
بني احلق والباطل  )7(واملقلد ال يفرق )mmmmÒ�����Ñ��Ð��ÏÒ�����Ñ��Ð��ÏÒ�����Ñ��Ð��ÏÒ�����Ñ��Ð��Ïllll)6 تعاىل: وقوله

: ملعــــاذ: "مب حتكــــم؟" قـــال: بكتــــاب اهللا، قــــال: "فــــإن مل �قولــــه و بالتقليـــد، 
رأيـــي، قـــال: فـــإن مل جنـــد"، قـــال أجتهـــد ، �د؟" قـــال: فبســـنة رســـول اهللا جتـــ

ملــا يرضــي  �اهللا  رســولِ  "احلمــد اهللا الــذي وفــق رســولَ : �فقــال رســول اهللا 

                                                 
  يجب: سقطت من (م). )1(
  في (ق): يبرح. )2(
  ).497)، الكافي: (4/76)ن المدونة: (2/719في جملة ھذه ا+حكام انظر: الموطأ: ( )3(
  ).4/78)، مختصر القدوري مع الشرح الميداني: (333انظر مختصر الطحاوي: ( )4(
  .)105سورة النساء، اUية: ( )5(
  ).26سورة ص، اUية: ( )6(
  في (م): ' يغرق الفرق. )7(
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، قولـــه: "إذا اجتهـــد احلـــاكم فأصـــاب فلـــه أجـــران وإن اجتهـــد )1(رســـول اهللا"
  .)2(فأخطأ فله أجر"

وهــذا كلــه يــدل علــى أن احلــاكم جيــب أن يكــون مــن أهــل االجتهــاد، وألن 
التقليد ال يثمر عليه، وال جيوز التقليد إال للعامي للضرورة إىل أن يلـي احلكـم 

ألن القضــــاء آكــــد وأقــــوى مــــن الفتيــــا ألن احلــــاكم يلــــزم غــــريه ويقلــــد غــــريه، و 
ال يلزمه املصري إىل فتيا املفيت، فإن مل جيـز للمفـيت أن يكـن  حبكمه، واملستفىت

  مقلداً فالقاضي أوىل.
وينبغـــــي للقاضـــــي أن يكـــــون فطنـــــاً متيقظـــــاً كثـــــري التحـــــرز مـــــن احليـــــل ومـــــا 

  ..مثله على املغفل أو الناقص أو املتهاون)3(ينم
أن يكــون عاملــاً بالشــروط عارفــاً مبــا البــد منــه مــن العربيــة واخــتالف معــاين و 

واإلقــــرار  ىالعبـــارات، فــــإن األحكـــام ختتلــــف بــــاختالف العبـــارات يف الــــدعاو 
والشـــهادات وغـــري ذلـــك ممـــا يتعلـــق، وألن كتـــاب الشـــرط هـــو الـــذي يتضـــمن 

قعــاً حقــوق احملكــوم لــه وعليــه، والشــهادات تســمع مبــا فيــه فقــد يكــون العقــد وا
ــــه علــــم بتفصــــيل ذلــــك  علــــى وجــــه يصــــح أو ال يصــــح فيجــــب أن يكــــون في

  ..)4(وحتمله
تعني م على يسوينبغي أن يستبطن أهل الدين واألمانة والعدالة والنزاهة و 

مــا هــو ســبيله ويعــول ــم علــى التوصــل إىل مــا ينوبــه، وخيفــوا عنــه فيمــا حيتــاج 
والوقــوف والقســمة وأمــوال  إىل االســتبانة فيــه مــن النظــر يف الوصــايا واألحبــاس

 األيتام وغري ذلك مما ينظر فيه.

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  ينم: أي يخفى. )3(
  وتحمله: سقطت من (م). )4(
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 )2(أن يقضـــــي يف املســـــجد، خالفـــــاً للشـــــافعي يف كراهيـــــة )1(واألوىل عنـــــدنا
ذلك؛ألن النيب كان حيكم فيه، واألئمة بعده، وليقرب الوصول إليـه علـى كـل 

  من أراده.
همـا علـى وينبغي له التسـوية بـني اخلصـمني يف الـس وأن يكـون إقبالـه علي

 ئعـــن الســـلف واألئمـــة مـــن القضـــاء بـــذلك، وأن يبتـــد يحـــد ســـواء كمـــا رو 
مـن بعـده،  من بدأ بالدعوى فيسـمع دعـواه ويسـتوىف احلكـم لـه مث يثـين منهما

وإن تشــاحى يف التقدميــة والتبديــة ومل يعلــم صــدق أحــدمها أقــرع بينهمــا فيبــدأ 
لك، وجيـــوز أن بينهمـــا إال بـــذ )3(مبـــن خيـــرج ســـهمه ألنـــه ال طريـــق إىل الفصـــل

  ىل العدل.إيقال أن ذلك موكول إىل اجتهاد احلاكم واإلقراع أقرب 
 نـــة وأراد احلكـــم أن يقـــول للمحكـــوم عليـــه أو وينبغـــي إذا اســـتوىف مســـاع البي

هـــل عنـــدك مـــا تـــدفع بـــه حجـــة  ملوكيلـــه إن مل حيضـــر: أبقيـــت لـــك حجـــة؟ أ
أتى به فـإن خصيمك؟ فإذا قال: ال، حكم حينئذ، وإن قال: نعم انتظر ما ي

  حكم ومل يلتفت إىل قوله. )4(تبني منه اللدد
وينبغي أن يكون له صاحب مسائل يكون من أهل األمانة والثقة؛ فيسأله 
عن شـهوده ويعـول عليـه يف تعـديل مـن شـهد عنـه، وينبغـي للمزكـي أن يكـون 

  عاملاً بوجوه التعديل واجلرح عارفاً بطرقهما.
عــدالً وأن يـــرد شــهادة مـــن يعلمـــه وللحــاكم أن حيكـــم بشــهادة مـــن يعلمـــه 

فاســقاً أو يعلمــه غــري مســتكمل بشــروط العدالــة ولــيس ذلــك حكمــاً بعلمــه، 
وشروط القضاء وآدابه كثرية ال حيتملها هذا املختصر وفيما ذكرناه كفاية، إن 

  شاء اهللا.
                                                 

  عندنا: سقطت من (م). )1(
  ).194)، اbقناع: (299انظر، مختصر المزني: ( )2(
  في (م): القضاء. )3(
  ).551د: ھو من اشتدت خصومته (المصباح المنير: في (م): الرفع، واللد )4(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�Kx?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�Kx?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�Kx?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�Kx?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�Kx?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�Kx?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�Kx?I94.�8){��N�Z&�86�!א�=>&�$�K��������
اليتـــه وال بعـــدها ال يف وال حيكـــم احلـــاكم بعلمـــه يف شـــيء أصـــله ال قبـــل و 

  حكمه وال يف غريه وال يف حقوق اهللا وال حقوق اآلدميني.
وقــال عبــد امللــك: حيكــم بعلمــه يف جملــس حكمــه إذا حضــر عنــده اخلصــم 

  .)1(واعرتف حبق خصمه
وقـــال أبـــو حنيفـــة: حيكـــم يف حقـــوق اآلدميـــني فيمـــا علمـــه بعـــد القضـــاء ال 

  .)3(حيكم بعلمه يف كل األشياء ، وقال الشافعي: إنه)2(علم قبله حيكم فيما
|��{��~�����_���`��mmmm���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a فـــــــــــــــدليلنا: قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل:

ddddllll)4( وف، ذفأمر جبلد القاذف مىت مل يقم بينـة علـى مـا رمـى بـه املقـ
بــه علــى  جــاءت حــديث هــالل بــن أميــة ملــا العــن زوجتــه: "إن يف �وقولــه 

شـريك؛ فجـاءت وإن جاءت به على نعت كذا فهـو (ل نعت كذا فهو هلالل،
، )5(نـة لرمجتهـا": "لـو كنـت رامجـاً أحـداً بغـري بي � به على نعت املكـروه فقـال

زنـت إلخبــاره أـا جـاءت بــه علـى نعـت كــذا  علــم أـا �موضـع الـدليل أنـه 
  باحلد لعدم البينة.  زوجها، مث مل حيكمريغل )6(فهو)

أبــا بعــث  �أنــه  يوعنــد املخــالف: جيــب أن يرمجهــا إذا علــم بــذلك، ورو 
يطلبـان القصـاص  �جهم مصدقاً فالحقاه رجالن فشـجهما فأتيـا إىل النـيب 

فبـــــذل هلمـــــا مـــــاالً فرضـــــيا بـــــه فقـــــال: إين أخطـــــب النـــــاس وأذكـــــر هلـــــم ذلـــــك 
فخطــب النــاس مث قــال: أرضــيتما بعــد أن ذكــر القصــة  أفرضــيتما، قــاال: نعــم،

 ـــم املهـــاجرون واألنصـــار فمـــنعهم النـــيب  فقـــاال: ال، فهـــم� زادمهـــا مث نـــزل ف
                                                 

  ).500)، الكافي: (2/245)، التفريع: (4/78انظر: المدونة: ( )1(
  ).3/370)، تحفة الفقھاء: (332انظر مختصر الطحاوي: ( )2(
  ).196)، اbقناع: (299انظر مختصر المزني: ( )3(
  ).4سورة النور، اUية: ( )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  ما بين قوسين سقط من (م). )6(
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، موضع الـدليل: أنـه مل حيكـم )1(فرضيا فصعد املنرب فقال أرضيتما فقاال: نعم
امتنــع مــن قتــل املنــافقني  �عليهمــا بعلمــه ملــا جحــدا أن يكونــا رضــيا، وألنــه 

، )2(مع علمه بكفـرهم وقـال: "لـئال يتحـدث النـاس أن حممـداً يقتـل أصـحابه"
علمــه، وألن احلــاكم ملــا كـــان يقــتلهم ألن النــاس مل يعلمــوا بكفـــرهم ك وإمنــا مل

 لوليـه علـى عـدوه وأمكـن  نة والتهمـة يف أن احلكـمغري معصوم فقد تلحقه الظ
وقــوع ذلــك مــنهم وجــب حســم البــاب بــأال حيكــم بعلمــه؛ لــئال يــدعى عليــه 
بـــذلك، وإلمكـــان أن يقـــع ذلـــك منـــه فيلحـــق النـــاس أذيـــة منـــه: فـــإذا منـــع أن 

كــالم يف احلــدود، وألصــحاب حيكــم بعلمــه زالــت التهمــة يف ذلــك ويعــرض ال
  الشافعي فيها وجهان.

ـــــالعلم ـــــار،  :ودليلنـــــا أنـــــه ال حيكـــــم فيهـــــا ب            قـــــول أيب بكـــــرو الظـــــاهر واألخب
علـــى حـــد مـــن حـــدود اهللا مـــا أقمتـــه عليـــه حـــىت  )3(لـــو رأيـــت رجـــالً  :-� -

، وال خمالف له نعلمه، وإن سـلموا ذلـك قسـنا عليـه )4(أربعة يشهد على ذلك
إنه حكم بعلم فلم جيز أصـله احلـدود واعتبـاراً بعلمـه قبـل  ، وقلناسائر احلقوق

  ويف غري جملس احلكم مع عبد امللك. الوالية مع أيب حنيفة،
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�Kx?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�Kx?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�Kx?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�Kx?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�Kx?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�Kx?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�Kx?I94.�8)!א!��86א�D�u>אز���H�$�K��������

إذا ثبــت أنــه لــيس لــه أن حيكــم فلــه أن ينفــذ احلكــم بعلمــه بعدالــة الشــهود 
كمــاً منــه بعلمــه؛ بــدليل أن لغــريه ويقــف عنــه بعلمــه بفســقهم، ولــيس ذلــك ح

من احلكم أن حيكم بشهادم، ولو كان ذلك حكماً بالعلم مل جيز ملن جـاء 

                                                 
)، النس�ائي ف�ي القس�امة، ب�اب: 4/672أخرجه أب�و داود ف�ي ال�ديات، ب�اب: العام�ل يص�اب عل�ى يدي�ه خط�أ: ( )1(

)، وعب��د 2/881)، واب��ن ماج��ة ف��ي ال��ديات، ب��اب: الج��ارح يفت��دي ب��القود: (8/21الس��لطان يص��اب عل��ى ي��ده: (
  ).8/666يح (الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد: )، بسند صح8/49)، والبيھقي: (9/462الرزاق: (

  ).4/160أخرجه البخاري في المناقب، باب: ما ينھى من دعوى الجاھلية: ( )2(
  في (م): أحداً. )3(
  ).9/426)، المحلى: (5/568)، كنز العمال: (10/144سنن البيھقي:  )4(
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بعده أن حيكم بشـهادة مـن قـد رد شـهادته الـذي قبلـه كمـا ال جيـوز لـه نقـض 
  احلكم له. )1(حكم حكم به مما يسوغ هلما

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x?�(�8)!و&<=�א�?I9���I�(ًא�
���������K$��6ن�א!��86,��
ًא�)�I9���I?�و&<=�א!�Kx?�(�8)$��6ن�א!��86,��
ًא�)�I9���I?�و&<=�א!�Kx?�(�8)$��6ن�א!��86,��
ًא�)�I9���I?�و&<=�א!�Kx?�(�8)$��6ن�א!��86,��
ًא�)�I9���I?�و&<=�א!�Kx?�(�8)$��6ن�א!��86,��
ًא�)�I9���I?�و&<=�א!�Kx?�(�8)$��6ن�א!��86,��
ًא�)�I9���I?�و&<=�א!�Kx?�(�8)$��6ن�א!��86,��
ًא�)�I9���I?�و&<=�א!�Kx?�(�8)$��6ن�א!��86,��
إذا علــم شـــيئاً ومنـــع احلكــم فيـــه بعلمـــه فإنــه قـــد يكـــون شــاهداً فيـــه ملـــن لـــه 
احلكم فريفع إىل اإلمام أو إىل غريه من احلكام ويدعى صـاحب احلـق شـهادة 
احلكــــم فيكــــون احلــــاكم كأحــــد الشــــهود؛ فيعمــــل فيــــه كمــــا يعمــــل يف شــــهادة 

  .)2(الشاهد وسائر احلقوق
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66ن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kن�N�7)XN�8L�8)��86�!�8א)Oذא�G�Kx?.�8)Oن��)Ax?.�8)Oن��)Ax?.�8)Oن��)Ax?.�8)Oن��)Ax?.�8)Oن��)Ax?.�8)Oن��)Ax?.�8)Oن��)Ax?.�8)Oن��)A��������

وإذا حكم احلاكم حبكم مث أنكر أن يكون حكـم بـه؛ فـإذا شـهد شـاهدان 
أن يكون حكم به  )3(يعلى حكمه ثبت ومل يسقط بإنكاره، وكذلك لو نس

، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن مل )4(فشهد به عنده شاهدان قبل شهادما
  .)5(تنفع شهادة الشهود شيئاً  يذكر حكمه مل
ا شــــهادة عنــــده علــــى حكــــم لــــه كــــان ذاكــــراً لــــه لســــاغ قبوهلمــــا ودليلنــــا أــــ

فكــذلك إذا كــان ناســياً، أصــله إذا شــهد عنــده حبكــم غــريه، وألنــه قــد تعلــق 
ن الشـهادة غـري مقبولـة إبذلك حق لغريه وهو من يشهد باحلكم له؛ فلو قلنا 

تضــييع حقــوق النــاس  ويشــك ألدى إىل يإال أن يــذكرها ومعلــوم أنــه قــد نســ
معـىن لإلشـهاد علـى إنفـاذه، وألنـه قـد يـتهم أيضـاً أن يكـون جحـد ولكـان ال 

  حكمه لعداوة بينه وبني املشهود له.
  

                                                 
  في (م): إليه. )1(
  .500)، الكافي: 2/245: ()، التفريع4/78انظر: المدونة: ( )2(
  في (ق): خشى. )3(
  ).500)/ الكافي: (2/246انظر التفريع: ( )4(
  ).196)، اbقناع: (300-229انظر مختصر الطحاوي: ( )5(
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Hذא�وG�Kz?.�8)O�?XN�76DAو���?^¤��I)O�?Xא�Aد�$�
Hذא�وG�K  

جيز له أن حيكم  وإذا وجد يف ديوانه حكماً خبطه ومل يذكر أنه حكم به مل
بــــن أيب ليلــــى يف قولــــه: حيكــــم خالفــــاً ال )1(بــــه إال أن يشــــهد عنــــده شــــاهدان

يثبـــت عنـــده أنـــه حكـــم بـــه فـــال جيـــوز؛ قياســـاً علـــى حكـــم  ، ألنـــه مل)2(بـــاخلط
  غريه.
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�وא;�MN7א!(�����x8א�4�
�وא;�MN7א!(�����x8א�4�
، (والعلة فيـه نقصـه )3(ال خالف أعلمه أن العبد ال جيوز أن يكون حاكماً 

لـى وجـه، وقـال أبـو نـدنا عع )4(كـون حاكمـا)وز أن تبالرق، وأما املرأة فـال جيـ
   :)5(كون حاكماً يف كل أمر جتوز شهادة النساءحنيفة جيوز أن ت
، وهـذا خـارج خمـرج الـذم )6(: "إنكـن ناقصـات عقـل وديـن"�فدليلنا قولـه 

: "ال يفلـح قـوم �تنبيه على منع رد شيء من أمور الدين إليهن، وقوله  وفيه
، وألـــا )8(حيـــث أخـــرهن اهللا"" وقولـــه: "أخـــروهن )7(أمـــرهم إىل امـــرأة ســـندواأ

ــــــــة             لفصــــــــل القضــــــــاء وتنفيــــــــذ األحكــــــــام كاإلمامــــــــة الكــــــــربى، وألنــــــــه ال  والي
يف احلـــدود والقتـــل فكـــذلك يف غـــريه مـــن األحكـــام  كـــون حاكمـــاً تيصـــح أن 

  أصله العبد.
  
  

                                                 
  ).502)، الكافي: (4/247)، التفريع: (4/76انظر المدونة: ( )1(
  ).9/76)، المغني: (9/4091انظر: بدائع الصنائع: ( )2(
  ).8/265)، نيل ا+وطار: (2/451)، بداية المجتھد: (49اتب اbجماع: (انظر: مر )3(
  ما بين قوسين سقط من ق. )4(
  ).4/84انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )5(
)، وم�ن طريق�ه رواه الطبران�ي ف�ي معجم�ه (نص�ب 3/149أخرجه عبد الرزاق موقوفاً عل�ى اب�ن مس�عود: ( )6(

  ).2/36الراية: (
  ).8/136إلى كسرى وقيصر: ( �ه البخاري في المغازي، باب: كتاب النبي أخرج )7(
  ).2/36)، موقوفاً على ابن مسعود (انظر نصب الراية: 3/149أخرجه عبد الرزاق: ( )8(
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 رأة جيــــوز أن تكــــون حاكمــــاً علــــىإىل أن املـــ )1(وذهـــب ابــــن جريــــر الطــــربي

 ، ومسعــــت أبــــا الفــــرج بــــن)2(الرجــــل هاإلطــــالق يف كــــل مــــا جيــــوز أن حيكــــم فيــــ

 وســـئل عـــن هـــذه املســـألة يف جملـــس الســـلطان األعظـــم عنـــدنا مبدينـــة )3(ظـــرارة

ومثــــانني وثالمثائــــة، فــــاحتج  بــــأن قــــال: ألن  عالســــالم وأنــــا حاضــــر ســــنة ســــب
نـــة، والفصـــل بـــني اخلصـــوم اع البي تنفيـــذ األحكـــام، ومســـ )4(مـــن احلكـــام الغـــرض

مــن املــرأة كتأتيــه مــن الرجــل؛ فــال فــرق بينهمــا إال كفــرق مــا بــني  وذلــك متــأت
فنقضـه القاضـي اإلمـام أبـو بكـر حممـد  )5(وهذا القدر غري مـؤثر األنثى والذكر

باإلمامـة الكـربى ألن الغـرض ـا  -رمحـه اهللا -شـيخنا )6(األشعري بن الطيب
اجلوزة والذب عن األمة وجباية اخلراج، وأموال املسـلمني حفظ البيضة ومحاية 

يف وجوهها قد يتأتى ذلك من املرأة كتأتيه مـن الرجـل ومـع ذلـك فـال  وصرفها
  جيوز أن تكون إماماً.

بــأن قــال:  )8(، وأجــاب الشــيخ)7(قلــت أنــا: وينــتقض أيضــاً بالعبــد فانفصــل
ء يتــــأتى منــــه ال ميتنــــع أيضــــاً أن يكــــون األصــــل يف كــــل مــــن اســــتنيب يف شــــي

تأتيــه فيـــه، إال أن يقــوم دليـــل مــن جهـــة  )10(ذلــك الشـــيء فإنــه يصـــح) 9(فعــل
                                                 

ابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، اbمام المفسر صاحب التص�انيف  )1(
لس��دى ومحم��د ال��رازي وأحم��د ب��ن مني��ع وغي��رھم، و ح��دث عن��ه أب��و قاس��م الطبران��ي وأب��و البديع��ة، س��مع م��ن ا

  ).310شعيب الحراني، وغيرھم، ت (
  ).14/267، سير أع>م النب>ء: (2/260(شذرات الذھب: 

  ).9/39)، المغنى: (10/631)، المحلى: (65انظر ا+حكام السلطانية للمارودي: ( )2(
لعل��ه اbم��ام أب�و الف��رج أحم��د ب�ن محم��د ب��ن عم�ر ب��ن حس��ن اب�ن المس��لمة البغ��دادي  -أب�و الف��رج ب��ن ظ�رارة:  )3(

)ھ��ـ (س��ير أع��>م 415المع��دل، س��مع أحم��د ب��ن كام��ل وأب��ا بك��ر الس��نجاد، وروى عن��ه الخطي��ب وجماع��ة ت(
  ).17/341النب>ء

  في (م): الحاكم. )4(
  في (م): مؤثر. )5(
  سبقت ترجمته في مقدمة التحقيق.أبو بكر بن طيب: ھو أبو بكر الباق>ني وقد  )6(
  فانفصل: سقطت من (ق). )7(
  في (م) و(ر): المحتج. )8(
  في (ق): قبل. )9(
  في (م) و(ر): يصلح. )10(
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عــن هــذا بأنــا ال نســلم أن يكــون ذلــك أصــالً  الشــرع مينعــه، وأجــاب القاضــي
عليــه الــدليل مــن إطــالق أو تقييــد،  يف الشــرع وإمنــا هــو علــى حســب مــا يقــوم

  النقض. )1(قال: وهذا حيلة لدفع
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حـدمها احتـاج إىل مـن يـرتجم أإذا كان القاضي ال يعـرف لغـة اخلصـمني أو 
، وقـال )3(: يكفـي يف ذلـك رجـل واحـد كـان أو امـرأةة، وقال أبو حنيف)2(عنه

، وال أحفـــظ يف هـــذا الوقـــت )4(الشـــافعي: ال يكفـــي يف ذلـــك أقـــل مـــن اثنـــني
ل متــأخرو شــيوخنا فقــالوا: إن كــان اإلقــرار شــيئاً مــن متقــدمي أصــحابنا، وفصــ

يتضـــمن مـــاالً أو يتعلـــق باملـــال قبـــل رجـــل وامرأتـــان، وإن كـــان ممـــا ال يتضـــمن 
ذلك مل يقبل فه إال رجالن، واألمر على ما قالوه، إال أنـه إن كـان إقـرار مبـال 

أحـدمها: أنـه  أو دعواه مبال أو ما يتعلق باملال عندي أنـه خيـرج علـى وجهـني؛
والـــذي ، شـــهادة رجلـــني  إال فيـــه رجـــل وامرأتـــان، واآلخـــر ال يقبـــل فيـــهيقبـــل 

ألجلـــه وجـــب ذلـــك اخـــتالفهم فيمـــا يتعلـــق باملـــال ممـــا لـــيس هـــو يف احلقيقـــة 
شهادة على مال هل يقبل فيـه رجـل وامرأتـان أم ال، وذلـك ألـم اختلفـوا يف 

  .)5(الشهادة على الوكالة باملال
ليســت مـاًال وإمنــا هــي فعــل بــدن وحكــم  والوكالـة يف املطالبــة واخلصــومة فيــه

يثبت فيه جير إىل تعلق باملال؛ فكذلك يف مسألتنا هي شهادة على لغة وهي 
أن هـذا اللفـظ يف  ىأن معىن ما قاله باللغة العربية أنه إقرار مبال والشـهادة علـ
هادة علـــى مـــال؛ شـــلغـــة اخلصـــم موضـــوع هلـــذا املعـــىن يف لغـــة العـــرب ليســـت ب

  يقبل إال شاهدان.فيجب على هذا أال 
                                                 

  في (ق): لرفع. )1(
  ).498انظر الكافي: ( )2(
  ).329انظر مختصر الطحاوي: ( )3(
  ).197)، اbقناع: (299انظر مختصر المزني: ( )4(
  ).395-394)، الكافي: (317-2/316( انظر التفريع: )5(
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 عليـه إال أن يعلـم أن بينهمـا خمالطـة أو معاملـة أو  ىف احلاكم املـدعال حيل

؛ ))1مة دون اقتصار علـى جمـرد الـدعوى، واختلـف أصـحابنا يف تأويـل ذلـك
مثلهـا  يدعفمنهم من قال: ينظر إىل الـدعوى فـإن كـان ممـا جيـوز ويشـبه أن يـ

عليه يشبه أن  ىعليه أحلف له، (ومنهم من قال: إن كان املدع ىعلى املدع
، ومــنهم مــن )3(املــدعي فيمــا ادعــى عليــه أحلــف لــه) )2(يكــون مثلــه [يعامــل]

قال: إن املسألة علـى ظاهرهـا ال حيلفـه احلـاكم إال أن يعلـم بينهمـا خمالطـة أو 
مقيمـني بـه، وأمـا إذا كانـا غـريبني معاملة، وهذا كله إذا كانا من أهل البلد أو 

فيحلفــه وال يعتــرب خمالطتــه وال غريهــا، وعنــد أيب حنيفــة والشــافعي أنــه حيلــف 
  .)4(على أي وجه كان

وهـو صـحايب  )5(-� -عن علـي بـن أيب طالـب يفدليلنا أن ما قلناه مرو 
وألن من أصلنا احلكـم بالـذرائع، ومعناهـا املنـع مـن املبـاح  ،إمام وال خمالف له

ا قويـــت التهمـــة يف التطـــرق بـــه إىل املمنـــوع، وهـــذا موجـــود يف مســـألتنا ألن إذ
ا افتــدوا منهــا ورمبــا مبــاليمــني تشــق وتصــعب علــى أهــل األقــدار والــديانات، ور 

عليهم كراهية أن يتحدث عنهم، أم أقـدموا علـى  ىبذلوا الشيء الذي يدع
كانــت اليمــني عــنهم، فلــو   )6(وحراســة حلســن الظــن ــم وانتفــاء التهمــة اليمــني

ي أهــل الــدين والقــدراء ويتعــرض ملــا هلــم ذمبجــرد الــدعوى ملــا شــاء أحــد أن يــؤ 
إال وأظهر الدعوى فيحصل إما على شيء يأخذه أو على األدية والذلة هلم، 

اهم إىل ما يريده هلـم؛ فوجـب ذويف ذلك إضرار بالناس وتطريق إىل من يريد أ
                                                 

-485)، الك�افي: (245)، الرس�الة: (244-2/243)، التفري�ع: (4/76)، المدون�ة: (2/772انظر: الموط�أ: ( )1(
487.(  

  طمس في (ق). )2(
  ما بين قوسين: سقط من (م) و(ر). )3(
  ).307-306)، مختصر المزني: (364انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  ).9/385)، المحلى: (8/277)، عبد الرزاق: (10/259،261البيھقي: (انظر: سنن  )5(
  في (م): الظن. )6(
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هـــا وجـــب يوى ســـبب يقو حســـم البـــاب: بـــاملنع منـــه حـــىت إذا كـــان مـــع الـــدع
؛ )1(اليمني لغلبة الظن بإمكان ما يدعي املدعي، وال يلزم على هذا أال يعديـه

يـــتم  فيـــه ألنـــه مل )2(ني ال هجنـــةميـــألن حضـــور جملـــس احلـــاكم إذا مل تقارنـــه: 
  املدعي عليه ما أراد به. )3(للمحضر
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 فحكـم بينهمـا مبـا جيـوز يف  ،ا حبكمـهيجًال ورضـر م الرجالن بينهما إذا حك
، وقــال أبــو حنيفــة: )4(الشــرع لزمهمــا ومل يعتــرب موافقــة حــاكم البلــد أو خمالفتــه

، وللشـافعي قـوالن: )5(يلـزم مل إن وافق ما حكم به رأي قاضـي البلـد لـزم وإال
فـدللينا علـى لزومـه ، )6(أحدمها مثل قولنا، واآلخر يكون فتـوى منـه ال حكمـاً 

، وقولــه: "لكــل مســلم )7(: "املــؤمنني عنــد شــروطهم"�افعي قولــه خالفــاً للشــ
؛ وألمــا إذا تراضــيا بــه لزمهمــا حكمــه إللزامهمــا أنفســهما وذلــك  )8(شــرطه"

الشــهادة إذا قــال: فــالن صــادق  اكمــا لــو رضــي بقــاض البلــد، وال يشــبه هــذ
، مث أنكــــر شــــهادته؛ ألن الرضــــا بالشــــهادة لــــيس برضــــا  فيمــــا شــــهد بــــه علــــي

؛ ألن الشـــهادة علـــم يؤديهـــا الشـــاهد إىل احلـــاكم ال جمـــال لالجتهـــاد باجتهـــاد
  والقضـــــاء خبالفهـــــا ألن طريقـــــه فيهـــــا لـــــه أن ينكـــــّر إذا شـــــهد عليـــــه بالباطـــــل،

االجتهـــاد فمـــا رضـــيا حبكمـــه وعلمـــا أنـــه جيتهـــد وأن اجتهـــاده رمبـــا وافـــق مـــراد 
  أحدمها ورمبا خالفه فقد دخال على الرضا مبا يكون منه.

                                                 
  في (م): يغديه. )1(
  في (ق): ' سحبة. )2(
  في (ق): للحاضر. )3(
  ).501)، الكافي: (2/248)، التفريع: (4/77انظر: المدونة: ( )4(
  ).4/88يداني: ()، مختصر القدوري، مع شرح الم333انظر: مختصر الطحاوي: ( )5(
  ).291-2/290)، المذھب: (197انظر: اbقناع: ( )6(
  سبق تخريج الحديث. )7(
  سبق تخريج الحديث. )8(
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أو خبالف نص أو إمجاع فال يلزم كالشـهود إذا  رم بينهما جيو فأما إذا حك
  ..شهدوا بالباطل؛ ألما إمنا رضيا بأن حيكم بالشرع ال خبالفه

قاضـي البلـد أنـه إذا ثبـت أن يرتاضـيا لنا على أنه يلزم وإن خـالف رأي ودلي
فقد صار حاكماً ينفذ حكمه عليها وصار مبنزلة حاكم آخر يف البلـد؛  )1(به

  تراضيهما به يقوم مقام نصب السلطان له.ألن 
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إذا ثبت عند حاكم بلد حق إلنسـان علـى رجـل يف بلـد آخـر وتعـذر عليـه 
 نـة عنـد حـاكم ذلـك البلــد، جـاز للحـاكم الـذي يثبـت احلـق عنــده أن إقامـة بي

املكتـوب إليـه أن ينفـذه يكتب مبا يثبت عنده له إىل حاكم ذلك البلد وعلى 
ــــاب ذلــــك احلــــاكم، وال تنفــــع الشــــهادة علــــى  )2(إذا شــــهد شــــاهدان بأنــــه كت

  .)3(حكمه دون لفظه بأنه كتابة
؛ ألن )4(وإمنا قلنا: إن كتاب احلاكم إىل احلاكم يثبت به احلق للضرورة إليه

 ال أن يكتـب ذلـك إنة رمبا يتعذر إقامتها عند ذلك احلاكم فلم يبـق طريـق البي
احلــاكم بــه إىل مــن يلــتمس تنفيــذه للحكــم؛ ألنــه لــو مل يقبــل ذلــك ألدى إىل 
ضياع احلقوق؛ وألن كتاب احلاكم أو شهادة الشهود بثبوت احلق يثبت عند 

الثــاين بشــهادة الشــهود عنــده حبكــم األول بــه، فكــذلك شــهادم  )5(احلــاكم
  عليه أن هذا كتابه.

                                                 
  في (م): تراضيھا. )1(
  في (ق): شاھد. )2(
  ).499)، الكافي: (2/246)، التفريع: (4/77انظر: المدونة: ( )3(
  في (ق): فيه. )4(
  الحاكم: سقطت من (ق). )5(
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ألن اخلــط ال حيكــم بــاعرتاف   وإمنــا قلنــا: إن الشــهادة علــى اخلــط ال تنفــع؛
؛ ألنــه قــد يكتــب أشــياء ال يؤخــذ ــا ولــو لفــظ كتبــه )1(كتابــه علــى مــا كتبــه

  ألخذ به.
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إليــه واملكاتبــة للــذي قبلــه،  الكتــاب وإذا مــات املكتــوب إليــه أو عــزل فجــاء
حنيفــة مـن أنــه ال جيــوز عــن أيب  يالثــاين أن حيكـم مبــا فيــه (خالفـاً ملــا حكـ لـزم

ألن احلــاكم ال خيلــو أن يكــون كتــب  )3())2(الثــاين أن حيكــم مبــا فيــه للقاضــي
بثبـوت حـق عنـده مل حيكـم بـه، فـإن كـان قـد كتـب بأنـه قـد  أوبأنه قد حكم 

عنـده ذلـك مـن احلكـام تنفيـذه، وإن كـان قـد كتـب  فيلزم كـل مـن ثبـتحكم 
ع إذا فــر الشــهادة فشــهود ال الشــهادة علــى جمــرى ا يثبــت عنــده، فــذلك جــارٍ مبــ

  هاهنا. ماتوا جاز لغريهم حتمل الشهادة كذلك
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 وقــال أبــو )4(نــة وســأل احلكــم لــهحيكــم علــى الغائــب إذا أقــام احلاضــر البي ،
 نتــه ولكــن ال حيكــم لــه علــي الغائــب حنيفــة يســمع احلــاكم دعــوى احلاضــر وبي

  :)5(حلكم وبعد إقامة البينةمن هرب قبل ا وال على
بـا سـفيان رجـل شـحيح ال يعطيـين مـا أهلند وقالـت لـه: إن  �ودللينا قوله 

يكفيـــــين وولــــــدي أفآخــــــذ مــــــن مالــــــه؟ فقــــــال: "خــــــذي مــــــا يكفيــــــك وولــــــدك 
ملــا خطــب النــاس: "أال إن  -� –، وقــول عمــر بــن اخلطــاب )6(بــاملعروف"

ان معرضــاً وإنــا فــاد لدينــه وأمانتــه أن يقــول ســبق احلــاج  يرضــ ةأســفيع: جهينــ
                                                 

  ): كتابه فإن على ما كتبه.في (ق )1(
  ).330انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  ما بين قوسين سقط من ق. )3(
  ).2/249انظر: التفريع: ( )4(
  ).4/88انظر: مختصر الطحاوي مع شرح الميداني: ( )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
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ومل يكــن أســفيع حاضــراً وال  )1("فليحضــر بــائعوا مالــه فمــن كــان لــه عليــه ديــن
 ــا بيــا أنكـر ذلــك علــى عمــر أحــد؛ وأل نـة مســموعة طلــب صــاحبها احلكــم

فأشبه إذا كان اخلصم حاضراً، وألـا دعـوى مسـتحق علـى غائـب قامـت ـا 
ى رجـل أنـه قتـل وليـه خطـأ ال بينة فوجب أن حيكم ـا، أصـله: إذا ادعـى علـ

 ىألن غيبــة املــدع خــالف أنــه حيكــم لــه بالديــة علــى العاقلــة وإن كــانوا غيبــاً؛
عليه ال مينع احلكـم عليـه أصـله إذا ادعـى علـى ميـت وأقـام البينـة أو أو ادعـى 
على مجاعة غيب أحدهم حاضر؛ وألن عدم احلضور بـاملوت أبلـغ يف التعـذر 

، ألن ذلـــك ذريعـــة إىل أوىل )2(وت فمـــع الغيبـــةمنـــه بالغيبـــة فـــإذا قضـــى مـــع املـــ
إبطال حقوق الناس؛ ألنه ال يشأ أحـد أن يأخـذ أمـوال النـاس وال يؤديهـا إال 
غـاب فـال ميكـن القضـاء عليــه؛ وألن االتفـاق حاصـل علـى أن احلـاكم يســمع 

 ـم قـد البيا، وإال مل ينتفـع باسـتماعها؛ وأل نة عليه والفائدة يف ذلك احلكم
على أن امرأة لو ادعت النفقة على زوجها وهو غائب وذكـرت أن لـه  وافقونا

وديعــة عنــد رجــل فــأقر ــا فإنــه يقضــى هلــا بنفقتهــا ويؤخــذ هلــا منــه، فكــذلك 
  سائر احلقوق.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616x��l`א�7.�ع�و�e.������8&=�א�)!א�$��A7u3א��$�Kx��l`א�7.�ع�و�e.�����א!(�8&=�א��$��A7u3א��$�Kx��l`א�7.�ع�و�e.�����א!(�8&=�א��$��A7u3א��$�Kx��l`א�7.�ع�و�e.�����א!(�8&=�א��$��A7u3א��$�Kx��l`א�7.�ع�و�e.�����א!(�8&=�א��$��A7u3א��$�Kx��l`א�7.�ع�و�e.�����א!(�8&=�א��$��A7u3א��$�Kx��l`א�7.�ع�و�e.�����א!(�8&=�א��$��A7u3א��$�Kx��l`א�7.�ع�و�e.�����א!(�8&=�א��$��A7u3א��$�K��������

ال خياف عليها  وإمنا فرقنا بني الرباع وغريها من األموال؛ ألن الرباع مأمونة
، وأن ال )3(التوقف عن احلكم فيها مـع الغيبـة -رمحه اهللا –فاستحسن مالك 

يعجل بذلك إىل أن يقدم الغائب فيذكر حجة إن كانت له، وحيكم عليه مبـا 
ال حيتـــاج إىل نقـــض بعـــده، وعنـــه روايـــة أخـــرى أنـــه ال فـــرق بـــني الربـــاع وســـائر 

  األموال يف وجوب القضاء على الغائب.

                                                 
  سبق تخريج ھذا ا+ثر. )1(
  في (ق): غيبة. )2(
  في (ق): الغيب. )3(
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ا هــــو عليــــه وال حييلــــه عــــن مــــحكــــم احلــــاكم ال يغــــري الشــــيء عــــن باطنــــه ع

فــرق يف ذلــك بــني مــا ميلـك احلــاكم ابتــداؤه وبــني مــا ال ميلكــه يف  حقيقتـه، وال
  :ينفذ يف الباطن أن حكمه إذا كان عن سبب غري صحيح مل

علـــى أجنبيـــة أـــا زوجتـــه ويقـــيم علـــى ذلـــك ومثـــال ذلـــك أن يـــدعي رجـــل 
شــاهدي زور فيشــهدان فــيحكم احلــاكم بشــهادما، هــذا حكــم ال يصــح يف 

  ..املرأة له، فإن وطئها مع علمه فهو زان الباطن وال حيل
وكــذلك لــو ادعــت امــرأة علــى رجــل أنــه طلقهــا ثالثــاً وشــهد بــذلك شــاهدا 

وتكـون املـرأة علـى حاهلـا، وال  م احلاكم بالفرقة فإا ال تطلق عندناكَ زور فحَ 
جيوز هلـا أن تـزوج بـذلك احلكـم، وال ألحـد الشـاهدين أن يتزوجهـا، هـذا ومـا 

، وقــال أبــو حنيفــة يف هــذه املســألة إن حكــم احلــاكم يزيــل )1(أشــبه مــن نظــائره
  .)2(الشيء عن حقيقته يف الباطن

وتصـري ففي املسألة األوىل إذا حكم له احلاكم بالزوجية جـاز لـه أن يطأهـا 
زوجته عند اهللا تعاىل، وقال يف املسألة الثانية: أا تصري مطلقة حبكم احلاكم 
بشــهادة الــوزر بطالقهــا وجيـــوز هلــا أن تتــزوج وجيـــوز ألحــد شــاهدي الـــزور أن 
يتزوجها وهو يعلم أن الزوج مل يطلقها، وإن حكم احلاكم بطالقها وإمنا كان 

يـدعي علــى ذات حمــرم أــا عـن شــهادة الكــذب، وقـال يف نــوع آخــر وهــو أن 
ر أن احلكــم ال ينفـذ يف البــاطن وال يتكــون و ك شــاهدا ز لزوجتـه وشــهد لــه لـذ

فحكــم لـــه احلـــاكم  )3(ر يف دعــوى مـــالو زوجتــه، وكـــذلك إذا أقــام شـــاهدي ز 
 ا بني املوضعني بأن لكل موضـع جـاز أن يكـون للحـاكم لو فإنه ال ينفذ، وفص

                                                 
  ).475)، الكافي: (247)، الرسالة: (242-2/241التفريع: (انظر:  )1(
  ).350انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  في (ق): الحاكم. )3(
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راً وباطناً، وكل موضع ال والية له يف والية نفذ حكمه فيه ظاه يف ابتداء فعله
ينفـذ حكمــه إال يف الظـاهر دون البــاطن، قـالوا فــاألول مثـل مــا  ابتـداء فعلــه مل

الزوجية والطالق: وإمنا نفذ حكمه يف الظاهر والبـاطن؛ ألن  قدمناه يف ادعاء
  ..النكاح ويف أن يطلق على غريه لحاكم والية عقدل

 احملـارم وادعـاء مـال؛ ألن احلـاكم ال واليـةومثال الثـاين ادعـاء زوجيـة ذوات 

 احملارم وال يف نقل األموال، وكذلك لو ادعى رجل على )1(له يف تزويج ذوات

أنـه قتـل وليــاً لـه وأقـام شــاهدي زور فحكـم احلـاكم بــالقود مل يكـن للمحكــوم 
  يقتل؛ ألن احلاكم ليس له أن يبتدئ القتل. له أن

:وَجــــــــــــــل ــــــــــــــه َعــــــــــــــز �m�m�m�mC��BC��BC��BC��B����������G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D��G��F��E��D فــــــــــــــدليلنا قول
HHHHllll����)2( فحـــــرم احملصـــــنة وهـــــي الـــــيت هلـــــا زوج إال أن ميلـــــك الكـــــوافر)3( 

بالسىب، وعند املخـالف أن الـيت هلـا زوج حتـل مـىت حكـم احلـاكم بشـهادة زور 
أ:وجـل ا قد طلقت أو أن يقيم شهادة زور بتزوجيه إياها، وقوله عـز �m�m�m�m��Í��Í��Í��Í

×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��ÎØØØØ���������Û��Ú��Ù�Û��Ú��Ù�Û��Ú��Ù�Û��Ú��Ù����������Þ��Ý��Ü��Þ��Ý��Ü��Þ��Ý��Ü��Þ��Ý��Ü
å��ä��ã���â��á�����à���ßå��ä��ã���â��á�����à���ßå��ä��ã���â��á�����à���ßå��ä��ã���â��á�����à���ßllll)4( ـــــا ال حتــــلفعــــم، وعنــــدهم أ)لـــــه أن  )5

احلــاكم بشــهادة زور أنــه طلقهــا،  )6(يراجــع نكاحهــا وإن مل يطلقهــا إذا حكــم
: "إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضـكم أن يكـون أحلـن �وقوله 

ه بشـيء مـن قضي له على حنو ما اسـتمع، فمـن قضـيت لـأحبجته من بعض ف
بـأن  )8(، وهـذا صـريح)7(مال أخيه فـال يأخـذه فإمنـا أقطـع لـه قطعـة مـن النـار"

                                                 
  في (ق): ذوات المحرم. )1(
  ).24سورة النساء، اUية: ( )2(
  في (ق): كالكوافر. )3(
  ).230سورة البقرة، اUية: ( )4(
  في (م): أنھا تحل. )5(
  في (م): إذا شھد. )6(
)، ومس��لم ا+قض��ية ب��اب: الحك��م 3/101أخرج��ه البخ��اري ف��ي المظ��الم ب��اب: إث��م م��ن خاص��م ف��ي باط��ل: ( )7(

  ).3/1337بالظاھر: (
  في (م): تصريح. )8(
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حكمـــه ـــا لـــيس جبـــائز للمحكـــوم لـــه، وال حيـــب لـــه بســـبب غـــري صـــحيح يف 
البــاطن فلــم ينفــذ احلكــم لــه يف البــاطن، كادعــاء زوجيــة ذوات احملــارم واحلكــم 

املــــال؛ وألن كــــل باملــــال؛ وألنــــه حكــــم بشــــهادة زور فلــــم ينفــــذ يف البــــاطن ك
(جيــز لــه احلــاكم بشــهادما، فــإذا حكــم  شــاهدين لــو علــم احلكــم حباهلمــا مل

  حكمه يف الباطن كالكافرين والعبدين. )1(ينفذ) فيها مع اجلهل حباهلما مل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ما بين قوسين: سقط من (م). )1(
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Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.Mد�J|א���$�א�
�W$�א,+אط�א�4�.��������

صـل يف ذلـك العدالة معتربة يف الشهادة، وشرط يف قبوهلـا واحلكـم ـا، واأل
ــــه تعــــاىل: ــــه )�m�m�m�m{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��xllll)1 قول : "فــــإن شــــهد ذوا �، وقول

تفــاق علـــى أن شـــهادة الفاســق غـــري مقبولـــة، ، ولال)2(فطـــروا"أعــدل فصـــوموا و 
هلــالل بــن أميــة: "أال أن جيلــد هــالل بــن أميــة، ويبطــل شــهادته يف  �وقولــه 

  .)4(يريد خبروجه عن العدالة بثبوت قذفه، وال خالف يف ذلك )3(املسلمني"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�KxمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�KxمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�KxمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�KxمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�KxمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�KxمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�KxمFא���.����7א��

م�א�u36%�א!��Z&�86א�4��$�K��������

ن يكتفــي مــن العدالــة بظــاهر اإلســالم دون البحــث عــن أال جيــوز للحــاكم 
، وقـــال أبـــو حنيفـــة يكفيهـــا )5(والســـؤال عـــن طرائقهـــا والعلـــم بعـــدالتهما حاهلـــا

وحيكــم بشــهادما، وال يلزمــه البحــث عــن عــدالتهما إال أن  ظــاهر إســالمها
، )7(�m�m�m�m{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��xllll ودليلنـــا قولـــه تعـــاىل: :)6(رحهمـــا اخلصـــمجي

 يعــين مــن املســلمني فعلــم أن العدالــة معــىن زائــد علــى العلــم باإلســالم، وقولــه:
�m�m�m�mg��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dllll)8(  والرضــــــــا ال يكــــــــون إال بعــــــــد البحــــــــث عــــــــن

، وال يكفــي يف ذلــك العلــم بصــحة اعتقــاده؛ ألن (أفعالــه قــد تكــون )9(حالــه

                                                 
  .2سورة الط>ق، اUية:  )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  سبق تخريج الحديث. )3(
)، 1/150للن�ووي: ( -)، ش�رح مس�لم8/640لھداي�ة ف�ي تخ�ريج أحادي�ث البداي�ة: (م�ع ا -انظ�ر بداي�ة المجتھ�د )4(

  ).5/211)، فتح الباري: (9/164المغني: (
  ).461)، الكافي: (246)، الرسالة: (2/238)، التفريع: (4/79انظر المدونة: ( )5(
  ).4/61مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدروي 366انظر: مختصر الطحاوي: ( )6(
  .2سورة الط>ق، اUية:  )7(
  .282سورة البقرة، اUية:  )8(
  في (ق): عن ذلك. )9(
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أن رجلـــني شـــهدا  -�  -عـــن عمـــر ي، ورو )1(عتقـــاده)خمالفـــة ملـــا يوجـــب ا
جيئـــاين برجـــل يعرفكمـــا  عنـــده فقـــال: ال أعرفكمـــا وال يضـــركما أال أعرفكمـــا

فجاءاه برجل فقال أتعرفهما؟ قال: نعم، قال: أكنت معهما يف السفر الذي 
يكشــــف أخــــالق النــــاس قــــال: ال، قــــال: أفأنــــت جارمهــــا تعــــرف صــــباحهما 

أعاملتهمـــا بالـــدنانري والـــدراهم الـــيت تتقطـــع مـــا ومســـاءمها، قـــال: ال، قـــال: 
، )2(األرحــام، قــال: ال، قــال: يــا ابــن أخــي، مــا تعرفهمــا جيئــاين مبــن يعرفكمــا

وهــذا قولــه حبضــرة املهــاجرين واألنصــار والصــحابة ومل ينقــل عــن أحــد خالفــه؛ 
وألن العدالــة أمــر مشــروط يف الشــهادة ميكــن اعتبــار باطنــه فلــم جيــز أن حيكــم 

أصــله دار اإلســالم؛ ألن ظــاهر الــدار اإلســالم، وألــا شــهادة يتعلــق  بظـاهره،
ا حكم احلاكم فال يكفي فيها بظـاهر اإلسـالم، أصـله إذا كـان يف قتـل، أو 

  حد.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22xل
����������un�$�Kא�4
ل��un�$�Kxא�4
ل��un�$�Kxא�4
ل��un�$�Kxא�4
ل��un�$�Kxא�4
ل��un�$�Kxא�4
ل��un�$�Kxא�4
ل��un�$�Kxא�4

: أن يكون بالغا عاقالً حرا مسلما ثقـة أمينـا )3(صفة العدل اجلائز الشهادة
عارفـــــاً  ضـــــابطاً  غـــــري غافـــــل، فطنـــــاً  غـــــري فاســـــق بفجـــــور وال كـــــذب، متيقظـــــا

مـن احليـل الـيت مت  بالشهادات، وصـفة حتملهـا الـيت جيـوز معهـا إقامتهـا متحـرزاً 
مــن الشــهود بعيــدا عــن التهمــة بالشــره ودنــاءة الــنفس،  )4(علــى مــن قــل تيقظــه

لــيس بينــه وبــني املشـــهود لــه أو عليــه التهمــة معــه مــن مبحبـــة  ،تــهوءملر  حافظــاً 
وال يف  ،دفع ضرر عنـه أو ضـد ذلـك مـن إحلـاق ضـرر بـهإيصال نفع إليه، أو 

  الشهادة بذلك النوع املشهود فيه مما يوجب من التهمة ما قدمناه.

                                                 
  ما بين قوسين: سقط من (م). )1(
  ).10/197أخرجه البيھقي: ( )2(
-461)، الك��افي: (246)، الرس��الة: (239-2/238)، التفري��ع: (4/79)، المدون��ة: (2/720انظ��ر الموط��أ: ( )3(

462.(  
  في ق: تحفظه. )4(
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والتهمـــة املراعـــاة يف الشـــهادات تكـــون يف ثالثـــة مواضـــع: يف املشـــهود لـــه، 
  :واملشهود عليه، والشيء املشهود به

وال ألجــــداده  وتفصــــيل هــــذه اجلملــــة: أن الولــــد ال تقبــــل شــــهادته لوالديــــه
وولـد الولـد  ،وكذلك الوالدان واألجداد للولـد ،وجداته من قرب منهم أو بعد

إن ســفلوا ذكـــورهم وإنـــاثهم، والـــوارث مـــنهم وغـــري الـــوارث، وكـــذلك شـــهادة و 
لصـاحبه والسـيد لعبـده، وشـهادة مـن لـه ديـن علـى مفلـس حبـق  أحد الـزوجني

  ته عليهم روايتان:له على آخر، وشهادة الوصي ملن يلي عليه، ويف شهاد
إحــدامها اجلــواز واألخــرى املنــع، ومــن عــدى الوالــدين واملولــودين مــن ســائر 

إال أن تعـرض مـة  )1(القربات جائز شهادم ألقارم كاألخ والعـم وولـدهم
مــن دفــع عــار، أو إثبــات والء للشــاهد، أو نســب أو أن يكــون يف عيالــه، أو 

  ه دون سائر احلقوق.تناله صلته أو معرفة، وما أشبه فيمنع في
  املتكففني للناس. )2(وال تقبل شهادة الصديق املالطف وال السؤال

وأمــا التهمــة يف املشــهود عليــه فشــهادة العــدو علــى عــدوه، والشــهادة جبــرح 
وأخيه أو ببعض من ال جتوز له شهادته كجد فإن هذا  )3(من شهد على أبيه

  ..يتهم بدفع العار عنهم بشهادته
مـن يشـهد عليـه بزنـا أو قتـل ال تقبل مثل: أن يشهد جبرح  وشهادة اخلصم

ائر احلقــــوق، وكــــل مــــن منــــع الشــــهادة لــــه فشــــاهدته عليــــه جــــائزة أو حــــق ســــ
  ، وكل من مل تقبل شهادته عليه فشهادته له مقبولة.)4(مقبولة

                                                 
  لدھم: سقطت من ق.وو )1(
  ).2/236قال صاحب التفريع: و' تجوز شھادة السؤال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفھم (التفريع:  )2(
  في م: ابنه. )3(
  في م: غير مقبولة، وھو غلط. )4(
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 وأمــا التهمــة يف الشــهادة والشــيء املشــهود بــه فمثــل شــهادة البــدوي علــى
 شهاد عليهـا يف احلضـر دون القتـل واجلـراح،كن اإليف احلقوق املم )1(احلضري

ومما  ال ميكن تعمد اإلشهاد عليه ومثل شهادة ولد الزنا وشبهه، ويف شـهادة 
ة كان عليها أو تاب منها خـالف بـني أصـحابنا هـل يقبـل يف التائب من كبري 

ذلــــك النــــوع أم ال؟ ومثــــل شــــهادة الكــــافر بعــــد إســــالمه والصــــيب بعــــد بلوغــــه 
عدالته والعبد بعد عتقـه فيمـا كـانوا يشـهدوا بـه فـردت شـهادم  والفاسق بعد

  .)2(فيه؛ (ألم يتهمون على دفع العار عنهم بقبول ما ردت شهادم فيه)
وإذا مجعــت الشــهادة مــا فيــه التهمـــة ومــا ال مــة فيــه ردت يف اجلميـــع ومل 

 تــرد وإن مجعــت بــني مــا تــرد لغــريه التهمــة وبــني مــا ال ،تقبــل فيمــا ال مــة فيــه
  :فيه قبلت فيما ال ترد وردت فيما ال تقبل فيه

أن يشــــهد بشــــهادة لنفســــه وألجنــــيب، أو يشــــهد اثنــــان كــــل  :ومثــــال األول
وألجنــيب  )3(واحــد منهمــا لصــاحبه بكتــاب واحــد أو يشــهد حبــق واحــد ألبيــه

فــال تقبــل يف اجلميــع، وإذا شــهد بالوصــية لــه فيهــا شــيء فــإن كــان ذا بــال مل 
كـــان يســـرياً ال خطـــب لـــه وال تســـبق التهمـــة إليـــه أن يكـــون تقبـــل أصـــًال، وإن  

  شهد ألجلها فيها ثالث روايات:
ا: قبــول الشــهادة يف اجلميــع، واألخــرى: ردهــا يف اجلميــع، والثالثــة: إحــداه

  ..ردها فيما له بال وقبوهلا فيما ليس له بال
ــــاين ــــال الث ــــق: ومث أو يشــــهدان  ،أن يشــــهد النســــاء بوصــــية فيهــــا مــــال وعت

  .دين بشهادة واحدة فيقبلن يف الدين دون الطالقبطالق و 

                                                 
  في ق: القروى. )1(
  ما بين قوسين سقط من م. )2(
  في م: 'بنه. )3(
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وتقبل شهادة القاذف مـا مل جيلـد، فـإذا (جلـد مل تقبـل إال أن يتـوب، وإذا 
، وقـــال عبـــد امللـــك إن  )1(تـــاب شـــاهد الـــزور وعرفـــت توبتـــه قبلـــت شـــهادته)

فـال تقبـل شـهادته  )2(كانت حاله يف الظاهر كحال مالـك بـن أنـس والعمـري
مــا كــان يظهــر منــه، وإن كــان دومــا  ىتطيع زيــادة علــمــن بعــد؛ ألنــه ال يســ

جازت شـهادته بعـد توبتـه إذا ظهـر منـه مـن حسـن احلـال زيـادة علـى مـا كـان 
  يعرف منه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xא��
���������K$�א,+אط�א���9غ�$�א�4
א���Kx$�א,+אط�א���9غ�$�א�4
א���Kx$�א,+אط�א���9غ�$�א�4
א���Kx$�א,+אط�א���9غ�$�א�4
א���Kx$�א,+אط�א���9غ�$�א�4
א���Kx$�א,+אط�א���9غ�$�א�4
א���Kx$�א,+אط�א���9غ�$�א�4
א���Kx$�א,+אط�א���9غ�$�א�4

أما اشرتاط البلوغ فألن العدالة من صفات التكليف فهـي تتضـمن البلـوغ، 
، )3(فـــذكر الصـــيب حـــىت حيـــتلم" :ث: "رفـــع القلـــم عـــن ثـــال�وقـــد قـــال النـــيب 

والبلـــوغ مشـــرتط يف كـــل الشـــهادات إال يف موضـــع ضـــرورة خـــرج عـــن القيـــاس 
فأجريت كشهادة من يعقل الشهادة من الصـبيان فيـه للضـرورة علـى أوصـاف 

األصــل، علــى ض بــه رت عــعــت يف كــل موضــع ســواه فــال جيــب أن ينــذكرها، ومن
  وحنن نبينه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44א��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kא��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kא��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kא��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kא��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kא��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kא��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kא��Mد�J,7وط�>��ل�,�$�Kxن���#xن���#xن���#xن���#xن���#xن���#xن���#xن���#��������

  :)4(شهادة الصبيان تقبل يف اجلراح والقتل على شروط تسعة
  .أحدها: أن يكونوا ممن يعقلون الشهادة

  .والثاين: أن يكونوا ذكوراً 
   .والثالث: أن يكونوا أحراراً 

   .والرابع: أن يكونوا مسلمني
                                                 

  ما بين قوسين سقط من م. )1(
عب�د  �اbمام القدوة أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عبد العزي�ز ب�ن عب�د هللا ب�ن ص�احب الرس�ول هللا  ي:العمر )2(

هللا بن عمر بن الخطاب القرشي الع�دوي العم�ري الم�دني، روى ع�ن أبي�ه وع�ن أب�ي طوال�ة وعن�ه: اب�ن عين�ة 
  ).8/373سير أع>م النب>ء:  1/306ھـ) (شذرات الذھب: 184وابن المبارك وغيرھم (ت 

  سبق تخريج الحديث. )3(
  ).246)، الرسالة: (2/237)، التفريع: (4/80)، المدونة: (2/762انظر الموطأ: ( )4(
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واخلامس: أن يكون ذلك يف قتل أو جرح، وبعض أصـحابنا يقـول: تكـون 
  .القتليف اجلراح دون 

والسادس: أن يكون ذلك فيما بينهم خاصة ال لصـيب علـى بـالغ وال لبـالغ 
  .على صيب

  .والسابع: أن يكون ذلك قبل أن يفرتقوا ويغيبوا
  .والثامن: أن تتفق شهادم وال ختتلف

  والتاسع: أن يكون من شهد منهم اثنان فصاعدا.
لم علـى جـواز ، وحنـن نـتك)1(وعند أيب حنيفة والشـافعي ال تقبـل علـى وجـه

 قبوهلما يف اجلملة، مث ندل على وجوب اعتبار ما ذكرناه من الشروط فيها.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x�R+|;א��u#א��C9א�#���ن���Mد�J,ل���<�C9��/��
���������K$�א�
��/���C9>��ل�,�Jد�Mא�#���ن���C9א�#��uא;|+�Kx�R$�א�
��/���C9>��ل�,�Jد�Mא�#���ن���C9א�#��uא;|+�Kx�R$�א�
��/���C9>��ل�,�Jد�Mא�#���ن���C9א�#��uא;|+�Kx�R$�א�
��/���C9>��ل�,�Jد�Mא�#���ن���C9א�#��uא;|+�Kx�R$�א�
��/���C9>��ل�,�Jد�Mא�#���ن���C9א�#��uא;|+�Kx�R$�א�
��/���C9>��ل�,�Jد�Mא�#���ن���C9א�#��uא;|+�Kx�R$�א�
��/���C9>��ل�,�Jد�Mא�#���ن���C9א�#��uא;|+�Kx�R$�א�
ودليلنــا علــى قبوهلــا علــى الصــفة املشــرتطة فيهــا أن ذلــك إمجــاع الصــحابة؛ 

أن  يهلــم، ورو  وال خمــالف -� -عــن علــي وابــن الــزبري ومعاويــة يألنــه مــرو 
، وروى مالــك )2(كــان يأخــذ بــأوىل شــهادة الصــبيان  -رضــوان اهللا عليــه -عليــاً 

بن عروة عـن أبيـه أن ابـن الـزبري كـان جييـز شـهادة الصـبيان فيمـا  )3(عن هشام
، وروى قتــادة أن معاويــة كــان جييــز شــهادة بعضــهم علــى )4(بيــنهم يف اجلــراح

وألن الضـرورة تـدعوا  ،خمـالف هلـم، وال )5(بعض ما مل يـدخلوا البيـوت فيعلمـوا
بوهلا ألنا لـو مل نقبلهـا ألدى ذلـك إىل أمـور ممنوعـة، وذلـك أنـا قـد نـدبنا قإىل 

علــــى احلــــرب وتعلــــيمهم الرمــــي والصــــراع واســــتعمال الســــالح  )6(إىل تــــدريبهم
عليــه وبــالقوة مــن الصــغر  )7(للحاجــة إىل اجلهــاد وأن ذلــك ممــا جيــب أن يلزمــوا

                                                 
  ).305)، مختصر المزني: (335انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  ).615-)10/614)، المحلى: (7/25)، كنز العمال: (351-8/350عبد الرزاق: ( )2(
  عن ھشام: سقطت من ق. )3(
  ).10/162)، البيھقي: (2/726الموطأ: ( )4(
  ).10/614انظر: المحلى: ( )5(
  في (ق) و(ر): تضربھم. )6(
  في (ق): يضربوا وفي (ر): أن يترابوا. )7(
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مــن  )1(أنــه البــد أن خيلــوا بنفوســهم ملــا يتعاطونــه ومعلــوم لينشــؤوا عليــه ويــألفوه
ذلــك وال ســيما العــرب فــإن ذلــك هلــا مــع أوالدهــا عــادة قــد طبعــوا عليهــا ولــو 

أمــورهم كبــريا يكــون معهــم لضــاق علــيهم؛ ألنــه هلــم  )2(انتظــر إىل أن يشــهدوا
جـــرى جمـــراه وهـــم مـــن اجلـــنس احملقـــون  عـــادة يف كـــل وقـــت ركـــوب اخليـــل ومـــا

أمرهـــا وشـــدد األمـــر يف حفظهـــا مبـــا  نـــت اجلـــراح والـــدماء قـــد غلـــظدمـــاهم وكا
علـى ســائر احلقــوق فقبلــت فيهــا األميــان مــع اللــوث، ولــيس يف ذلــك  )3(زادت

يف عريها حياطة هلا ومعلوم أم إذا اجتمعوا جاز أن يكون بينهم اجلراح اليت 
أشـــياء رمبـــا أدت إىل القتـــل أو إىل مـــا دونـــه فلـــو مل تقبـــل شـــهادم ألدى إىل 

  ممنوعة:
إما إىل أن ال جيوز هلم التعليم إىل أن يبلغوا وذلك خالف اإلمجاع، أو إىل 

، وال عـــالج بســـيف أو رمـــح إال إذا كـــان معهـــم شـــهود يأال ميكنـــوا مـــن الرمـــ
إىل أن يتعلمــوا إىل ال يفعلــوا مــن ذلــك  )4(عــدول، وهــذا أيضــاً معتــذر ومــؤدي

 متأت هلم، أو إىل أن ذلك إن جراح فهذا أيضاً غري منضبط وال )5(ما يؤدي
هم وهـذاّ أيضـاً خـالف الواجـب؛ ألنـه ال جيـوز ؤ جرى أهـدرت جـراحهم ودمـا

 ما يؤدي إىل هدر دمائهم و إضاعتها فلم يبق إال ما قلناه )6(لنا أن نبيح هلم
وقد ألزمونا على هـذا قبـول شـهادة العبيـد، وقـد احرتزنـا مـنهم بـأم جيـب أن 

بعــد البلـوغ، وألزمونـا اجتمــاع النسـاء يف الصــنيع إذا يكونـوا مـن أهــل الشـهادة 
مــن  )7(قــل مــا يقــع ومــا يفعلونــه  جــرى بيــنهم، مــن اجلــراح فأجبنــا علــى ذلــك

                                                 
  في (ق): يتعاوضونه. )1(
  في (ق): أن تواسطوا. )2(
  في (م): زيدت. )3(
  في (م): وجزء. )4(
  في (م): ما ' يؤدى. )5(
  ھم.في (ق): نبيي ح )6(
  في (م): وما تعلق. )7(
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قـوم مـن متـأخري أصـحابنا، وألزمونـا املـال فأجبنـا  )1(ذلك منهى عنـه، والتزمـه
  ما مل حيتط لغريها. عنه بأن الدماء هلا حرمة فاحتيط هلا

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66د��/�א,+א�Kد��/�א,+א�Kد��/�א,+א�Kد��/�א,+א�Kد��/�א,+א�Kد��/�א,+א�Kد��/�א,+א�Kد��/�א,+א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א�xא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א�xא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א�xא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א�xא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א�xא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א�xא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א�xא�#���ن�Mد�J,�$�/�4ط�א���������
فــإذا ثبــت وجــوب قبوهلــا يف اجلملــة فإمنــا راعينــا اعتبــار العقــل؛ ألن الغــرض 

الـــيت ) 4(مـــا علمـــوا مـــن احلـــال احلادثـــة )3(أن يـــؤدوا إلينـــا )2(مــن قبـــول شـــهادم
  معتربا فيها. يشهدون ا، وذلك ال يتأتى إال من العاقل فكان شرطا

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77�A��6Dد��/�א,+אط�א��K�A��6Dد��/�א,+אط�א��K�A��6Dد��/�א,+אط�א��K�A��6Dد��/�א,+אط�א��K�A��6Dد��/�א,+אط�א��K�A��6Dد��/�א,+אط�א��K�A��6Dد��/�א,+אط�א��K�A��6Dد��/�א,+אط�א��K��������xא�#���ن�Mد�J,�$xא�#���ن�Mد�J,�$xא�#���ن�Mد�J,�$xא�#���ن�Mد�J,�$xא�#���ن�Mد�J,�$xא�#���ن�Mد�J,�$xא�#���ن�Mد�J,�$xא�#���ن�Mد�J,�$��������
وإمنــا شــرطنا الذكوريــة؛ ألن اإلنــاث ال مــدخل هلــن يف إثبــات الــدماء، وقــد 

، ووجـه ذلـك اعتبـارهن )5(ألحـراراعن مالك جواز قبول شهادة اإلنـاث  يرو 
  بالبالغني يف كونه لوثا يف القسامة على إحدى الروايتني.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88xא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�Kxא�#���ن�Mد�J,�$��A7!د��/�א,+אط�א�K��������
 رطنا األحرار؛ ألن العبيد ال مدخل جبنسهم يف الشهادة أصًال، والوإمنا ش

  خ ا يف دم.لطي
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99xא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���Kxא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���Kxא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���Kxא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���Kxא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���Kxא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���Kxא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���Kxא�#���ن�Mد�J,�$م�Fد��/�א,+אط�א���K��������

وإمنا شرطنا اإلسالم؛ ألن البالغني من الكفار ال تقبل شهادم فاألصـاغر 
  أوىل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���Kx/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���Kx/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���Kx/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���Kx/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���Kx/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���Kx/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���Kx/3<و�N�r7H�$א�#���ن��Mد�J,�/د���K��������
 يكون ذلك يف جرح أو قتل حلرمة الـدماء ووجـوب حفظهـا وإمنا شرطنا أن

وعــدم الضــرورة يف ذلــك إىل غريهــا، ووجــه قــول مــن يفــرق بــني اجلــراح والقتــل 
                                                 

  في (ق): والزمه. )1(
  في (م): الشھادة. )2(
  في (ق): النساء. )3(
  في (ق): الجارية. )4(
  ).740)، الكافي: (2/238)، التفريع: (4/83انظر المدونة: ( )5(
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مـــن أصـــحابنا أن القتـــل أغلـــظ أمـــراً مـــن اجلـــراح بـــدليل أن القســـامة فيـــه دون 
اجلـــــراح وشـــــهادة الصـــــبيان ضـــــعيفة فوجـــــب قصـــــرها علـــــى أضـــــعف األمـــــرين، 

نهما؛ ألا ليس الواجب ا قتل، وإمنا الواجب ا مال والصحيح التسوية بي
  للتفريق بينهما. فال معىن
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�Kx�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�Kx�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�Kx�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�Kx�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�Kx�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�Kx�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�Kx�A7u3א�#���ن�>�/�א��Mد�J,א,+אط��>��ل��$�K��������

وإمنا شرطنا أن يكون ذلك قبل التفرق؛ ألن الغالب مـن حـاهلم أن خيـربون 
فرقـــوا وأـــم إذا ت، بالصـــدق إذا بـــدهوا ويـــؤدون األمـــر علـــى مـــا جـــرى علـــيهم 

مـن  هذا املعىن عمـن أجـاز شـهادم يغيبوا ولقنوا وتعلموا بالكذب، وقد رو 
  الصحابة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212xא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��Kxא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��Kxא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��Kxא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��Kxא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��Kxא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��Kxא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��Kxא�#���ن�Mد�J,ق��uא,+אط�א��K��������

وإمنــا شــرطنا أن يكــون مــا يؤدونــه متفقــا؛ ألن الغــرض مــن قبــول قــوهلم أن 
على الظن صدقهم فيما خيـربون مبوضـع اخـتالف أقـواهلم وتناقضـها ممـا  يغلب

لــى الظــن كـذم وتعلمهــم وإخبــارهم عـن األمــر خبــالف مـا هــو عليــه يغلـب ع
  فلم يقبل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313xن�>Lد��8א
���������Kא,+אط��6ن��
د��8אL<�ن�Kxא,+אط��6ن��
د��8אL<�ن�Kxא,+אط��6ن��
د��8אL<�ن�Kxא,+אط��6ن��
د��8אL<�ن�Kxא,+אط��6ن��
د��8אL<�ن�Kxא,+אط��6ن��
د��8אL<�ن�Kxא,+אط��6ن��
د��8אL<�ن�Kxא,+אط��6ن��

وإمنـــا شـــرطنا أن يكـــون عـــددهم اثنـــني؛ ألن شـــهادة واحـــد غـــري مقبولـــة يف 
ل صـــالبـــالغني ففـــي األصـــاغر أوىل، فـــإذا ثبـــت مـــا ذكرنـــاه عـــدنا إىل تفصـــيل أ

  املسألة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414א,+אط�א�$�Kא,+אط�א�$�Kא,+אط�א�$�Kא,+אط�א�$�Kא,+אط�א�$�Kא,+אط�א�$�Kא,+אط�א�$�Kא,+אط�א�$�Kد�J|د��4/�$�א��J|د��4/�$�א��J|د��4/�$�א��J|د��4/�$�א��J|د��4/�$�א��J|د��4/�$�א��J|د��4/�$�א��J|�4/�$�א����������

���������������������������������������، وقولـــه:)mmmmdc��b��adc��b��adc��b��adc��b��allll)1 وإمنـــا شـــرطنا العقـــل؛ لقولـــه تعـــاىل:
�m�m�m�mg��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dg��f��e��dllll)2(  ِنون غري مرضي وال عم له مبا شـهد بـه، لْ وا

                                                 
  .81سورة يوسف، اUية:  )1(
  .282سورة البقرة، اUية:  )2(
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، وذلك يفيد أنه ال حكم )1(: "رفع القلم عن ثالث: فذكر انون"�وقوله 
  .)2(لكلقوله، وال خالف يف ذ

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515x8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�Kx8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�Kx8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�Kx8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�Kx8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�Kx8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�Kx8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�Kx8J>�.��I�(א�#���ن��Mد�J,א,+אط��6ن��$�K��������
وإمنــــا شــــرطنا أن يكــــون ذلــــك فيمــــا بيــــنهم؛ ألن الكبــــري ال ضــــرورة بــــه إىل 

لكبــار، وألن القيــاس مينــع االصــبيان فكــان قــوهلم يســقط مــع مشــاهدة  خمالطــة
وإمنـا أجيـزت للضـرورة فيجـب قصـرها علـى قـدر مـا دل عليـه  قبول شـهادم،

  لدليل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616xMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�KxMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�KxMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�KxMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�KxMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�KxMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�KxMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�KxMد�J|א��$��A7!א,+אط�א�$�K��������

 وإمنــا شــرطنا احلريــة، خالفــا لــداود يف قولــه: إن شــهادة العبــد مقبولــة لســيده
 وهذه اإلضافة تفيـد )4(�m�m�m�m{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��xllll ؛ لقوله تعاىل:)3(ولغريه

احلريـة دون اإلسـالم؛ ألن غـري املسـلم لـيس بعـدل، وألنـه نـوع مـن نقـص مينــع 
 ار فوجــــب أن مينــــع قبــــول الشــــهادة كــــالكفر، وألناملــــرياث بينــــه وبــــني األحــــر 

الشهادة مبنية على التفاضـل والكمـال وكـل مـا هـذه سـبيله فـال مـدخل للعبـد 
  فيه كالرجم.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717xMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�KxMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�KxMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�KxMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�KxMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�KxMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�KxMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�KxMد�J|م�$�א�Fא,+אط�א���$�K��������

وإمنا شرطنا اإلسالم خالفاً أليب حنيفة يف قوله: إن شـهادة الكفـار مقبولـة 
mmmm��y��y��y��y؛ لقولــــه تعــــاىل:)5(ع الكفــــرأهــــل ملــــتهم وعــــن ســــائر أنــــوا  علــــى

|��{���z|��{���z|��{���z|��{���zllll)6(  وال ختلـــو هـــذه اإلضـــافة أن تكـــون إىل الـــدين أو

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
)، المغن�ي: 1/150)، ش�رح مس�لم للن�ووي: (8/640مع الھداية ف�ي تخ�ريج أحادي�ث البداي�ة: ( -مجتھدبداية ال )2(

  ).5/211)، فتح الباري: (9/164(
  ).10/598انظر المحلى: ( )3(
  .2سورة الط>ق، اUية:  )4(
  ).4/63مع شرح الميداني: ( -)/، مختصر القدوري335انظر مختصر الطحاوي: ( )5(
  .282ة، اUية: سورة البقر )6(
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احلريــة أو النســب وأي ذلــك فالكــافر ال مــدخل لــه  فيــه والنســب غــري معتــرب 
باتفــاق؛ وألن كــل مــن ال تقبــل شــهادته علــى املســلمني مل تقبــل علــى غــريهم  

؛ وألن فســق املســلم أدون منــه، ي؛ وألنــه فاســق بفعلــه كــاملل )1(يكالفاســق امللــ
  وشهادته غري مقبولة فشهادة الكافر أوىل.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818x
���������Kא,+אط�א����c$�א�|��
�Kxא,+אط�א����c$�א�|��
�Kxא,+אط�א����c$�א�|��
�Kxא,+אط�א����c$�א�|��
�Kxא,+אط�א����c$�א�|��
�Kxא,+אط�א����c$�א�|��
�Kxא,+אط�א����c$�א�|��
�Kxא,+אط�א����c$�א�|��
وإمنــا شــرطنا أن يكــون ثقــة؛ ألن ذلــك مــن صــفات العدالــة، ألن الكــذاب 

 فاسقان غري عدليني وال مرضيني، فلم جيز قبول شهادما. واخلائن

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919��|א��$��X�&Sא,+אط�א�K��|א��$��X�&Sא,+אط�א�K��|א��$��X�&Sא,+אط�א�K��|א��$��X�&Sא,+אط�א�K��|א��$��X�&Sא,+אط�א�K��|א��$��X�&Sא,+אط�א�K��|א��$��X�&Sא,+אط�א�K��|א��$��X�&Sא,+אط�א�Kx
x
x
x
x
x
x
x
��������
، واخلـائن غـري عـدل )2(وإمنا شرطنا األمانة ألن ضدها اخليانة وذلك فسوق

الفجور والكذب؛ ألن ذلك من ضروب الفسق  يوال مرضي، وإمنا شرطنا نف
  .)3(الذي هي أبلغ ما يفسق به الفاسق، وال خالف يف ذلك

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020x
���������Kא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
�Kxא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
�Kxא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
�Kxא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
�Kxא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
�Kxא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
�Kxא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
�Kxא,+אط�א�m�@�وא�u^<��وא�7Y3ز�$�א�|��
طنــة والتحــرز؛ ألنــه مــا مل يكــن كــذلك متــت عليــه وإمنــا شــرطنا الضــبط والف

ـــــؤمن أن يشـــــهد بـــــالزور والكـــــذب؛ فـــــإذا كـــــان متحـــــرزاً  حيلـــــة اخلصـــــم فـــــال ي
أمـــن عليـــه ذلـــك وأدى الشـــهادة ســـليمة ممـــا خيـــاف عليـــه مـــن الزلـــة  )4(متيقظـــاً 

واحــد  )5(فيهــا، ولــذلك أصــل يف الشــهادات وهــو جعــل امــرأتني بــإزاء شــهادة
شأن النساء السهو وقلة التحصيل؛ ولذلك قال  من الرجال؛ ألن الغالب من

، وذكـــر يف نقصـــان العقـــل أن شـــهادة )6(: "إنكـــن ناقصـــات عقـــل وديـــن"�
امرأتني مقام شهادة رجل فيتم عليهـا حيلـة ال يـؤمن معهـا أن تـؤدي الشـهادة 

                                                 
  في م: الولى. )1(
  في م: فسق. )2(
  ).5/211)، فتح الباري: (9/164انظر المغني: ( )3(
  في ق: م نتقظا. )4(
  في م: شاھد. )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
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على خالف ما هي عليه، فضممنا إليها أخرى ألن ذلك يبعـد عـن اجلماعـة 
  ذا يدل على وجوب ما وعيناه يف الشهود.ويؤمن فيها غالباً، وكل ه

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121xKدא�J|��.��(����
���������Kא,+אط��6ن�א�|��
����)��.��|�Jدא�KxKא,+אط��6ن�א�|��
����)��.��|�Jدא�KxKא,+אط��6ن�א�|��
����)��.��|�Jدא�KxKא,+אط��6ن�א�|��
����)��.��|�Jدא�KxKא,+אط��6ن�א�|��
����)��.��|�Jدא�KxKא,+אط��6ن�א�|��
����)��.��|�Jدא�KxKא,+אط��6ن�א�|��
����)��.��|�Jدא�KxKא,+אط��6ن�א�|��
بالشــهادات ووجــه حتملهــا؛ ألنــه مــىت مل يكــن   وإمنــا شــرطنا أن يكــون عارفــاً 

، وقد شرط اهللا تعاىل الرضا يف قبول الشـهادة واجلاهـل كذلك مل يكن مرضياً 
هــــل الــــدين دون أن ، ولــــيس يكفــــي يف ذلــــك أن يكــــون مــــن أيلــــيس مبرضــــ

يضــاف إليــه العمــل ملــا يشــهد بــه ومعرفــة آداء الشــهادات، وألنــه إذا كــان غــري 
عارف بكيفية حتملها مل يـؤمن أن يؤديهـا علـى الوجـه املمنـوع قبوهلـا معـه فلـم 

  جيز.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222xxu>א��M%�Xود�k7|א��Z��
���������Kא,+אط�.4
�א�|��
���Zא�|�k7ود�M%�Xא�<�Kxxuא,+אط�.4
�א�|��
���Zא�|�k7ود�M%�Xא�<�Kxxuא,+אط�.4
�א�|��
���Zא�|�k7ود�M%�Xא�<�Kxxuא,+אط�.4
�א�|��
���Zא�|�k7ود�M%�Xא�<�Kxxuא,+אط�.4
�א�|��
���Zא�|�k7ود�M%�Xא�<�Kxxuא,+אط�.4
�א�|��
���Zא�|�k7ود�M%�Xא�<�Kxxuא,+אط�.4
�א�|��
���Zא�|�k7ود�M%�Xא�<�Kxxuא,+אط�.4
�א�|��

إذا كـان معروفـاً بـذلك  ؛ ألنـه)1(وإمنا شرطنا بعده عن الشـره ودنـاءة الـنفس
ســقطت مروءتــه وســبقت الظنــة إليــه وتســرع إليــه الــتهم أنــه إمنــا يشــهد لشــيء 

الصــدق واألمانــة فوجــب  )2(يعطــى هلــن وذلــك قــادح يف العدالــة والــدين مزيــغ
  حسم الباب: بانتفائه عن الشاهد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323x
���������Kא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
�Kxא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
�Kxא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
�Kxא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
�Kxא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
�Kxא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
�Kxא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
�Kxא,+אط��VuOא;7و%�M$�א�|��
ــــه ويراعيهــــا لــــيس وإمنــــا شــــرطنا احلفــــظ للمــــروءة؛ ألن مــــن  ال حيفــــظ مروءت

ذلــك منــه علــى إمهالــه دينــه وقلــة مراعــاة مــا يلزمــه  ؛ ألنــه إذا أمهلهــا دل يمبرضــ
 وإمنـا شـرطنا نفـي التهمـة  نة وقدح ذلـك يف عدالتـه،من حق اهللا، وسبقت الظ

، وال جـــــــار )3(: "ال تقبـــــــل شـــــــهادة خصـــــــم وال ظنـــــــني�يف اجلملـــــــة لقـــــــول 

                                                 
  في م: والدناءة. )1(
  في ق: مؤمن وفي م: موقع. )2(
  ).387: أي متھم (المصباح المنير: ظنين )3(
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 )3(؛ وألن ذلــــك لــــو جــــاز)2(ادة ذي ظنــــة": "ال تقبــــل شــــهي، ورو )1(لنفســــه"
، فـــإذا كـــان غـــريه يـــتهم لـــه هلقبلـــت شـــهادة اإلنســـان لنفســـه ومل حيـــتج إىل غـــري 

 جرى جمرى شهادته لنفسه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(232344�K�K�K�K�K�K�K�K?���IJد��J,و�،?A
��������xxxxxxxx$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
A?،�و,�Jد����IJ?$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
A?،�و,�Jد����IJ?$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
A?،�و,�Jد����IJ?$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
A?،�و,�Jد����IJ?$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
A?،�و,�Jد����IJ?$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
A?،�و,�Jد����IJ?$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
A?،�و,�Jد����IJ?$�&<=�>��ل�,�Jد�Mא���
���א�
وإمنــا منعنــا مــن قبــول  ونــتكلم علــى التفصــيل هلــذه اجلملــة علــى مــا قــدمناه،

لقولـــه  )4(ولـــد لوالديـــه وشـــهادما لـــه خالفـــاً لـــداود يف إجازتـــه ذلـــكشـــهادة ال
نـــة موجــــودة هــــا هنــــا؛ ألنــــه والظ  )5(نــــني"ظ: "ال تقبـــل شــــهادة خصــــم وال �

أن االبن حيب نفع أبيه واألب حيب إيصال املنفعة إىل ابنه  )6(معلوم بالطبائع
ا دعــاه مــن غــريه فرمبــ ورفــع الضــرر عنــه، ويــؤثر ذلــك علــى منفعــة نفســه فضــالً 

ذلك إىل أن يشهد له يف الزور، ويركب كل حمظـور يف ختليصـه مـن ضـرر يقـع 
، ))�m�m�m�mj���i��h��gj���i��h��gj���i��h��gj���i��h��gllll)7 (وقـــد قـــال تعـــاىل: فيــه أو إيصـــال نفـــع إليـــه،

 .)8(: "فاطمة بضعة مين يريبين ما يريبها"�وقد قال 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2525xZAوא;���د�ZA
���������K$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�
�ZAوא;���د�KxZA$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�
�ZAوא;���د�KxZA$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�
�ZAوא;���د�KxZA$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�
�ZAوא;���د�KxZA$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�
�ZAوא;���د�KxZA$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�
�ZAوא;���د�KxZA$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�
�ZAوא;���د�KxZA$�&<=�>��ل�,�Jد�7v���Mא��א�

لــــدين واملولــــودين مــــن بعــــد مــــنهم جمــــرى مــــن قــــرب وإمنــــا أجرينــــا ســــائر الوا
علـــى أال فـــرق بينهمـــا يف ذلـــك؛ ألن عمـــود الـــوالدة جيمعهـــم؛ وألن  لالتفـــاق

                                                 
: �)، وأخرج�ه مال�ك موقوف�اً عل�ى عم�ر ب�ن الخط�اب 10/201ود ف�ي المراس�يل والبيھق�ي: (أخرجه أب�و دا )1(

  ).4/203)، وله طرق يقوي بعضھا بعضا (انظر تلخيص الحبير: 2/720(
  )، وقال صحيح على شرط مسلم واقره الذھبي.4/99)، والحاكم: (10/201أخرجه البيھقي: ( )2(
  في ق: لو كان. )3(
حدى الروايتين عنه قبول شھادة ا'ب�ن +بي�ه و' تقب�ل ش�ھادة ا+ب ل�ه، وروى ع�ن عم�ر ب�ن أجاز أحمد في إ )4(

أن شھادة كل واحد منھما ل�خر مقبولة، وروى ذلك عن داود وشريح، وب�ه ق�ال عم�ر ب�ن عب�د  -� -الخطاب
  ).9/191العزيز وأبو ثور وغيرھم (انظر المغني: 

  سبق تخريج الحديث قريباً. )5(
  الطباع.في م: ب )6(
  .15سورة ا+حقاف، اUية:  )7(
)، ومس�لم ف�ي فض�ائل الص�حبة، ب�اب: 4/219أخرجه البخاري في فضائل الص�حابة، ب�اب: مناق�ب فاطم�ة: ( )8(

  ).4/1902فضائل فاطمة: (
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 )1(اجلــــنس ال ختصــــص بــــبعض منــــه وإن كانــــت يف األقــــرب التهمــــة قائمــــة يف
 أكثر.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2626x7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�Kx7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�Kx7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�Kx7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�Kx7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�Kx7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�Kx7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�Kx7y���eHوUא��
ON�Mد�J,�=>&�$�K��������
 )3(خــر خالفــا للشـــافعيشــهادة أحــد الــزوجني لآل )2(وإمنــا منعنــا مــن قبــول

والظنــــني املــــتهم والتهمــــة  )4(: "ال تقبــــل شــــهادة خصــــم وال ظنــــني"�لقولــــه 
  :حاصلة بني الزوجني يف غالب الطباع، ودليل ذلك الشرع والعادة

���mmmmأمـــــا الشـــــرع فقولـــــه تعـــــاىل: �̀��_��~��}��|��{��z��y�� �̀��_��~��}��|��{��z��y�� �̀��_��~��}��|��{��z��y�� �̀��_��~��}��|��{��z��y
f��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��allll�)5(  فــــأخرب تبـــــارك وتعـــــاىل أن

فــس كــل واحــد منهمــا إىل اآلخــر وإنــه طــبعهم علــى الزوجيــة ســبب لســكون ن
|��|��|��|��mmmm ونبـه علـى تأكيـد ذلـك بقولـه )8(والرأفـة )7(والتـودد واحلنـو )6(التحابب

b��a�� �̀��_��~��}b��a�� �̀��_��~��}b��a�� �̀��_��~��}b��a�� �̀��_��~��}llll)9( :وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �m�m�m�m��~��}��~��}��~��}��~��}
a��� �̀�_a��� �̀�_a��� �̀�_a��� �̀�_llll)10( هذين اجلنسني غايـة ومـثال يسـتطرق  فجعل

ال زيــادة فوقهــا احملبــة والعطــف الــيت  وقــوع العــداوة مــن مثلهــا؛ ألمــا الغايــة يف
  .فدل ذلك على قوة التهمة وتأكيدها

 ويكـره )11(وأما العادة فالعلم بأن اإلنسـان حيـب نفـع زوجتـه ويهـوى هواهـا
 ضررها؛ حىت أنه يغضب هلا أهله وأقاربه، وينتفع مبا هلا ويتبسط فيه ويتجمل

                                                 
  في م: ا+قارب. )1(
  من قبول: سقطت من م. )2(
  ).2/331انظر المھذب: ( )3(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )4(
  .21ة الروم، اUية: سور )5(
  في م: الحنة. )6(
  في م: التجبب. )7(
  في م: الرقة. )8(
  .21سورة الروم، اUية:  )9(
  .14سورة التغابن، اUية:  )10(
  في ق: يھواھا. )11(
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بــه، وأنــه ينتهــي يف حمبتهــا وامليــل إليهــا إىل حــد تقــوى معــه التهمــة، وإذا صــح 
كانــت التهمــة مانعــة مــن قبــول شــهادة أحــدمها لآلخــر كــاألب واالبــن  لــكذ

التهمـــــة وأســـــباا مـــــن الشـــــاهد  يفنقـــــول: ألـــــا شـــــهادة تقـــــو  وحنـــــوه قياســـــاً،
أصله شـهادة األب البنـه، وألـا شـهادة جيـر ـا  ةمردود واملشهود له فكانت

  تقبل كشهادته لنفسه ولغرميه. الشاهد نفعاً إىل نفسه فلم
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2277xk
�4��

�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�:��4��

�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�:��4��

�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�:��4��

�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�:��4��

�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�:��4��

�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�:��4��

�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�:��4��
���������J,�=>&�$�Kد�Mא�:�

 ؛ ألن)1(وأما شهادة السيد لعبده فإا أدخـل يف املنـع مـن مجيـع مـا ذكرنـاه
التهمــة قائمــة فيهــا إن شــهد فيهــا بغــري مــال علــى مثــل تــزويج أو رجعــة أو مــا 

  ذلك، وإن شهد مبال كانت شهادته لنفسه ألنه ميلك عبده وماله. أشبه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(28288A7�א��Mد�J,�=>&�$�K8A7�א��Mد�J,�=>&�$�K8A7�א��Mد�J,�=>&�$�K8A7�א��Mد�J,�=>&�$�K8A7�א��Mد�J,�=>&�$�K8A7�א��Mد�J,�=>&�$�K8A7�א��Mد�J,�=>&�$�K8A7�א��Mد�J,�=>&�$�K��������x?�7��x?�7��x?�7��x?�7��x?�7��x?�7��x?�7��x?�7����������

فألنـــه مـــتهم فيـــه أيضـــاً أن يكـــون إمنـــا  )2(فأمـــا شـــهادة الغـــرمي لغرميـــه املفلـــس
له أن يصل املال إليه، فيكون كأنه شهد لنفسه فلم يقبل؛ وألنه خصم  شهد

  "ال تقبل شهادة خصم وال ظنني". :�وقد قال 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2929x?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�Kx?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�Kx?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�Kx?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�Kx?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�Kx?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�Kx?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�Kx?�9���9A�Z;��nא���Mد�J,�=>&�$�K��������

 ؛ ألنــه جيــر ــا إىل نفســه نفعــاً )3(يلــي عليــهوإمنــا منعنــا شــهادة الوصــي ملــن 
  .حلق واليته هجواز تصرفه يف املال وكونه يف قبض وهو

ـــه إن شـــهادته علـــيهم تقبـــل النتفـــاء التهمـــة عـــنهم فيهـــا خبـــالف  ووجـــه قول
من مل  الشهادة هلم؛ ألنه خيرج عن يده ما ال يقطع حق واليته فيه؛ وألن كل

  ب واالبن.تقبل شهادة إنسان له قبلت عليه كاأل

                                                 
  ).2/236انظر التفريع: ( )1(
  ).2/362انظر التفريع: ( )2(
  ).461)، الكافي: (2/236انظر التفريع: ( )3(
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 )1(اعتبــاراً بالشــهادة هلــم؛ ألــا شــهادة يف حــق لوليــه ووجــه قولــه إــا تقبــل
بقولـه ولزمـه  الً خيـرج عـنهم مـا )2(بوالية؛ ألن التهمة قائمـة يف املوضـعني ألـم

  حبق الوالية حفظه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3030xk�X76ذ�Z&��
���������HG�$�Kز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���
��&�Zذ�HG�$�Kxk�X76ز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���
��&�Zذ�HG�$�Kxk�X76ز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���
��&�Zذ�HG�$�Kxk�X76ز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���
��&�Zذ�HG�$�Kxk�X76ز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���
��&�Zذ�HG�$�Kxk�X76ز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���
��&�Zذ�HG�$�Kxk�X76ز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���
��&�Zذ�HG�$�Kxk�X76ز�J,�Mد�7v���Mא��7א.���

عدى مـن ذكرنـا؛ ألن التهمـة تضـعف فيهـا وإمنا أجزنا شهادة سائر القرابة 
  .وال تقوى قوا يف الوالدة الزوجية

التهمــــة تقــــوى فيهــــا  د لــــه؛ ألنهوإمنــــا منعناهــــا إذا كــــان يف عيــــال مــــن يشــــ
  فيمتنع قبوهلا.

ه رجـال ويشـهد هـو وثالثـة علـى و ل أن يقـذف أخـثـوكذلك يف دفع العـار م
عــار عــن أخيــه؛ ألن عــاره املقـذوف بأنــه زىن فــال يقبــل؛ ألنــه بشـهادته يــدفع ال

ربعة شهداء أنه زىن مث شـهد أإليه، وكذلك لو قذف أخاه رجل وأتى  ب ينجر
أن يريد دفـع العـار عـن  )4(ح)(فال يقبل ألنه متهم باجلر  )3(جبرحهم هذا األخ

  أخيه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3131x�RF;א��A
��א;�Kx�RF$�&<=�א�#A
��א;�Kx�RF$�&<=�א�#A
��א;�Kx�RF$�&<=�א�#A
��א;�Kx�RF$�&<=�א�#A
��א;�Kx�RF$�&<=�א�#A
��א;�Kx�RF$�&<=�א�#A
��א;�Kx�RF$�&<=�א�#A
���������K$�&<=�א�#

ف خالفــاً وإمنــا منعنــا قبــول شــهادة الصــديق إذا كانــت تنالــه الصــلة واملعــرو 
؛ لقـــوة التهمـــة ألنـــه معلـــوم أنـــه مـــن بينـــه وبـــني غـــريه )5(أليب حنيفـــة والشـــافعي

ومــودة فإنــه يــربه ويصــله وأنــه حيــب جــر النفــع إليــه ودفــع الضــرر عنــه  صــداقة
  .فردت شهادته له

                                                 
  ة.في ق: تولي )1(
  في م: +نه. )2(
  في م: بالجرح. )3(
  ما بين قوسين سقط من م. )4(
  ).331-2/330)، المھذب: (6/31انظر شرح فتح القدير: ( )5(
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قة قد افيهم أوىل؛ ألن الصد )1(ال بل الردؤ وعلى حنو من ذلك شهادة السُ 
والســؤال أمــرهم مبــين علــى التمــاس الــرب مــن  ،تكــون معهــا الــرب وقــد ال يكــون

  أدىن وجوهه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3232xkو
��C9و��

و�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�4��C9و��

و�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�4��C9و��

و�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�4��C9و��

و�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�4��C9و��

و�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�4��C9و��

و�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�4��C9و��

و�J,�=>&�$�Kxkد�Mא�4��C9و��
���������J,�=>&�$�Kد�Mא�4

؛ ألن )3(خالفــاً أليب حنيفــة )2(وملثــل ذلــك منعنــا شــهادة العــدو علــى عــدوه
ضرر عدوه وإذايته، ويتهم بإدخال الضرر عليه و حيب الطباع تقضي أن العد

منعناه يف الصديق لقضائها بضد ما  بشهادته عليه فمنعناها ألجل ذلك كما
  تقضي به يف العدو والتهمة قائمة يف املوضعني.

ه أن يقـــال: بـــأن بينهمـــا مـــة غالبـــة يف الطبـــاع فكانـــت مـــؤثرة يف رد يـــر وحتر 
الشهادة كالتهمـة بـني األب واالبـن علـى أن نـص اخلـرب شـاهد لنـا، وهـو قولـه 

  .)4(ى أخيه": "ال تقبل شهادة خصم وال ظنني، وال ذي غمر عل�
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3333x
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�Kx
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�Kx
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�Kx
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�Kx
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�Kx
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�Kx
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�Kx
Oو�N����?�9��
J,�Z&�r7P�?د��J,�=>&�$�K��������

 وإمنا منعنا قبول شهادته جلرح من شـهد عليـه حبـق أو حـد؛ ألنـه خصـم يف
  .)5(: "ال تقبل شهادة خصم"�ذلك، وقد قال 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3434x?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�Kx?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�Kx?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�Kx?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�Kx?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�Kx?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�Kx?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�Kx?�9���4��,�Jد�?��?�>�9>&�Z&�$�K��������
شـهادته عليـه قبلـت  وإمنا قلنا: من منع شهادته (له قبلـت عليـه، ومـن منـع

؛ألن التهمــة توجـد يف أحــد املوضــعني وتنتفـي مــن اآلخـر فحيــث توجــد )6(لـه)
  عناها، وحيث تنتفي جنيزها؛ ألا هي العلة املؤثرة.نم

                                                 
  في ق: الرب. )1(
  ).462)، الكافي: (2/235انظر: التفريع: ( )2(
  ).4/300)، حاشية عابدين: (4/166انظر: شرح فتح القدير: ( )3(
  سبق تخرج الحديث. )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  ما بين قوسين سقط من ق. )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3535xא��7و��C9و���
���������J,�=>&�$�Kد�Mא��
و����C9א��7و��J,�=>&�$�Kxد�Mא��
و����C9א��7و��J,�=>&�$�Kxد�Mא��
و����C9א��7و��J,�=>&�$�Kxد�Mא��
و����C9א��7و��J,�=>&�$�Kxد�Mא��
و����C9א��7و��J,�=>&�$�Kxد�Mא��
و����C9א��7و��J,�=>&�$�Kxد�Mא��
و����C9א��7و��J,�=>&�$�Kxد�Mא��
وإمنــا منعنــا شــهادة البــدوي علــى القــروي يف احلقــوق الــيت ميكــن التوثــق فيهــا 

ــــل �؛ لقولــــه )2(خالفــــاً أليب حنيفــــة والشــــافعي )1(ربإشــــهاد احلاضــــ : "ال تقب
؛ وألن التهمــة )4("علــى صــاحب قريــة" ي، ورو )3(شــهادة بــدوي علــى قــروي"

تقــوى يف هــذه الشــهادة؛ ألن النــاس ال يرتكــون التوثــق بإشــهاد جــريام وأهــل 
إال لريبـــــة يعلمــــون معهـــــا أن  )5(بلــــدهم ويستشـــــهدون باألباعــــد وأهـــــل البــــدو

ذلــك فيعــدلون إىل مــن ال يعرفــه، ولــذلك  يف دونهن احلضــر ال يشــالشــهود مــ
يف الباديـة الـيت خيـاف فواـا  وفيما يتفـق مـن احلقـوق راحقلنا: إا تقبل يف اجل

  والتجاحد إن وقف عليها احلصول يف احلضر النتفاء التهمة فيها.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3636x�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�Kx�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�Kx�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�Kx�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�Kx�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�Kx�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�Kx�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�Kx�XUא��

م�>��ل�,�Jد�Mو���$�K��������

نـــــا ال تقبـــــل يف الزنـــــا خالفـــــاً أليب حنيفــــــة وإمنـــــا قلنـــــا: إن شـــــهادة ولـــــد الز 
، والظنــة هـــا )7(: "ال تقبـــل شــهادة خصــم وال ظنـــني"�لقولــه  ؛)6(والشــافعي

حيــب أن يكــون غــريه مشــاركاً لــه يف املعــرة، والعــادة تقضــي  هنــا موجــودة؛ ألنــه
، )9( مثلــه بـأمر الزم ال يفارقـه حيــب أن يكـون غـريه )8(معــرور بـذلك؛ ألن كـل
ألحـب ذلـك لـئال ينفـرد بالعـار  همثـل حالـ نأحـد إال يكـو  قىولو أمكنه ال يب

�سـلوة ، وقـد نبـه اهللا تعـاىل علـى هـذا املعـىن بقولـه: فيكون يف مشاركة غريه لـه

                                                 
  ق: الحاضره. )1(
  ).203)، اbقناع: (6/40انظر: شرح فتح القدير: ( )2(
)، واب�ن ماج�ة ف�ي ا+حك�ام، 4/26أخرجه أبو داود في ا+قضية، باب�ك ش�ھادة الب�دوي عل�ى أھ�ل ا+مص�ار: ( )3(

)، وق�ال ال�ذھبي: ھ�و ح��ديث 4/99)، والح�اكم: (10/250)، والبيھق��ي: (2/793ب�اب: م�ن ' تج�وز ش�ھادته: (
  ).4/99منكر على نظافة إسناده (انظر تلخيص المستدرك: 

  ).10/250في رواية البيھقي: ( )4(
  في م: البلد. )5(
  ).203)، اbقناع: (6/46انظر: شرح فتح القدير: ( )6(
  سبق تخريج الحديث. )7(
  ).401حة (انظر المنير: معرور: من به عرة أو معرة وھي الفضي )8(
  في م: مشاركاً له. )9(
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mmmm~��}��|��{��z��y�����x��w��v~��}��|��{��z��y�����x��w��v~��}��|��{��z��y�����x��w��v~��}��|��{��z��y�����x��w��vllll)1(   معنـــــاه ملـــــا
الشـدة حيـدث معهـا السـلوة ملـن هــو  كنـتم تعتقـدون يف الـدنيا مـن املشـاركة يف

أنــه قــال: ودت  �عثمــان  عــن يم، وحنــو ذلــك رو لكــ )2(فيهــا غــري خالصــة
النـــاس أن املعـــرور  ، فـــأخرب أن ذلـــك طبـــع يف)3(الزانيـــة أن النســـاء كلهـــن زنـــني

 ه بــذلك وإذا صــح قــوة حيــب أن يشــاركه كــل واحــد يف معرتــه، ليقــل مــن يعــري
  التهمة يف هذه الشهادة مبا ذكرناه وجب ردها.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3737xMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�KxMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�KxMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�KxMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�KxMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�KxMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�KxMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�KxMl�6�C9�6ن���Z&�Mد�J,�$�K��������
وغـــريه فتـــاب منهـــا،  )4(ا مـــن كـــان علـــى كبـــرية مثـــل الزنـــا وشـــرب اخلمـــروأمـــ

فوجه القول أن شهادته ال تقبل يف مثل ذلك الشيء اعتباره مبسألتنا بعلة أنه 
  .معىن يلحق به العار فام مبشاركة غريه له يف املعرته

ووجــه القــول بأــا تقبــل أن معــرة هــذه األشــياء تــزول بالتوبــة منهــا كالكــافر 
  م ويفارق ولد الزنا؛ ألن معرته ال تزول فالتهمة ال تفارقه.يسل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3838زوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�Kزوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�Kزوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�Kزوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�Kزوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�Kزوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�Kزوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�Kزوאل������
�4.�
��وא�(��)�7وא�#���وא�4����uא��Mد�J,م�>��ل�
��$�K
x���>;א�94/�אx���>;א�94/�אx���>;א�94/�אx���>;א�94/�אx���>;א�94/�אx���>;א�94/�אx���>;א�94/�אx���>;א�94/�א��������

وإمنــــا قلنــــا: يف الفاســــق والكــــافر والصــــيب والعبــــد إــــم إذا شــــهدوا بشــــهادة 
م أــا ال تقبــل فــردت مث شــهدوا ــا بعــد زوال العلــل املانعــة مــن قبــول شــهاد

فــيمن عــدا الفاســق للتهمــة مــنهم أن يكونــوا ) 5(خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي
بردها، واعتبارا بالفاسق؛ ألم موصوفون  )6(إمنا شهدوا ا ليزول عنهم العار

                                                 
  .39سورة الزخرف، اUية:  )1(
  في ق: خاصلة. )2(
  )، وشكك في نسبه ذلك لعثمان رضي هللا عنه.9/196ذكره ابن قدامة في المغني: ( )3(
  في م: والشرب. )4(
  ).201)، اbقناع: (333انظر: مختصر الطحاوي: ( )5(
  في م: العادة. )6(
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بــنقص ينــايف العدالــة فوجــب إذا شــهدوا حــال وجــود هــذا الــنقص مث زال أــم 
  إذا أعادوها ال تقبل كالفاسق.

/#(/#(/#(/#(/#(/#(/#(/#(��������zzzzzzzz3939x?�(��IJ��B��&�e.و��IJ3א��?�(��&�Mد�J|א�����������G�Kذא��4��א�|�Jد�M&��)�?�א���IJ3و.G�Kx?�(��IJ��B��&�eذא��4��א�|�Jد�M&��)�?�א���IJ3و.G�Kx?�(��IJ��B��&�eذא��4��א�|�Jد�M&��)�?�א���IJ3و.G�Kx?�(��IJ��B��&�eذא��4��א�|�Jد�M&��)�?�א���IJ3و.G�Kx?�(��IJ��B��&�eذא��4��א�|�Jد�M&��)�?�א���IJ3و.G�Kx?�(��IJ��B��&�eذא��4��א�|�Jد�M&��)�?�א���IJ3و.G�Kx?�(��IJ��B��&�eذא��4��א�|�Jد�M&��)�?�א���IJ3و.G�Kx?�(��IJ��B��&�eذא��4
وإمنا فرقنا بني أن جتمع الشهادة ما فيه التهمة وبني ما ال مة فيه أنـه يـرد 

            يف بعضــــها وال تقبــــل  )1(اجلميـــع وبــــني أن جتمــــع أنواعهــــا تقبــــل شــــهادة ذلــــك
تقـــوى التهمــــة أن ألوىل ايف الـــبعض فقبلناهـــا فيمـــا تقبـــل فيـــه ألن يف املســـألة 

يشـهد البنـه  نال يتهم فيه ليقبل فيما يتهم فيه وذلك كمـ ايكون إمنا شهد مب
وألجنيب حبق فإمنا شهد لألجنيب؛ ألـا إذا قبلـت يف حقـه قبلـت يف حـق ابنـه 

  فردت يف اجلميع، ويف املسألة األخرى ال مة فيه فوجب قبوهلا.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4040�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�K�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�K�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�K�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�K�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�K�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�K�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�K�,��J�(�?����nو�$�
J,�ZI�(�Kx%x%x%x%x%x%x%x%��������

          لــه فيهــا شــيء أال تقبــل )2(والصــحيح مــن الروايــات فــيمن شــهد يف وصــية
؛ ألن مـــع التهمـــة ال تتـــبعض الشـــهادة )3(شـــهادته يف حقـــه وال يف حـــق غـــريه

  ذكرناه. على ما
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4141x
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�Kx
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�Kx
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�Kx
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�Kx
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�Kx
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�Kx
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�Kx
9g����&�Qא���ذ�Mد�J,ل���<�$�K��������

ال يثبـت وإمنا قلنا: إن شهادة القاذف تقبل ما مل جيلد؛ ألنـه علـى العدالـة 
نـــة فيجلـــد، فـــإذا جلـــد ثبـــت فســـقه فلـــم تقبـــل إال بـــأن يثبـــت عليـــه بالبي  فســـقه

|��{��~�����_���`��mmmm���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a��`���_�����~��}��|���c�����b��a عـــــــــز وجـــــــــل: شـــــــــهادته لقولـــــــــه
��h��g��f��e����d��h��g��f��e����d��h��g��f��e����d��h��g��f��e����d����k��j��ik��j��ik��j��ik��j��illll)4(  ــــــا شــــــهادته بعــــــد وإمنــــــا أجزن

                                                 
  ي م: ذلك الشاھد.ف )1(
  في ق: وصيته. )2(
  ).246)، الرسالة: (2/237)، التفريع: (4/82انظر: المدونة: ( )3(
  .4سورة النور، اUية:  )4(
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ن كــل مــن ألو ، )2(�m�m�m�ms��r��qs��r��qs��r��qs��r��qllll؛ لقولــه تعــاىل:)1(التوبــة خالفــاً أليب حنيفــة
  دته لفسق قبلت عند زوال فسقه اعتبارا بالزاين والسارق.ردت شها
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4242x?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�Kx?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�Kx?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�Kx?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�Kx?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�Kx?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�Kx?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�Kx?3.���

�א�Uو��.4��,�Mد�J,ل���<�$�K��������

وإمنــا قلنــا: يف شــاهد الــزور: إن شــهادته تقبــل إذا تــاب؛ ألنــه فســقه يــزول 
فأشــبه شــارب اخلمــر وغــريه مــن الفســاق إذا تــابوا، وعبــد امللــك أجــراه  بالتوبــة
كـــان يف الظـــاهر كمالـــك بـــن أنـــس والعمـــرى فإنـــه ال الزنـــديق؛ ألنـــه إذا   جمـــرى

توبته وإىل العلم ا؛ ألنه ال يقدر أن يزيد على ما كان عليه، وقد   يوصل إىل
  الصفة وهو فاسق فشكل حاله. كان بتلك

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).4/60)، مختصر القدوري: (332انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  .5سورة النور، اUية:  )2(
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��������

��6U3א��$�W�.��6U3א��$�W�.��6U3א��$�W�.��6U3א��$�W�.��6U3א��$�W�.��6U3א��$�W�.��6U3א��$�W�.��6U3א��$�W�.��������

 القدر الذي يلزم يف التزكية: أن يشهد الشاهد ملن يزكيانه أنـه عـدل رضـي،
، وال يكفي مـن ذلـك أن يقـول: ال أعلـم رأحد الوصفني عن اآلخوال يكفي 

  :)2(يبه يل وعل ى، وال أعلم إال خرياً، وأين ألرض)1(وال جرمية زلة هل
وإمنـــا قلنـــا: البـــد مـــن وصـــفه بالعدالـــة والرضـــا؛ ألن اهللا تعـــاىل شـــرطهما يف 

�m�m�m�m��e��d��e��d��e��d��e��d وقال: )mmmm{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��xllll)3 الشهادة وقال: قبول
g��fg��fg��fg��fllll)4( دالــةومعــىن الع)هــو االســتواء واالســتقامة؛ ولــذلك تنتفــي )5 :

الشــــهادة مــــع التهمــــة، والغفلــــة وغريمهــــا؛ ألن أحــــوال الشــــاهد غــــري مســــتقيمة 
  معهما.

وإمنا قلنا: إنه جيزي من ذلك أن يقول ال أعلم إال خرياً أو ال أعلم له زلة؛ 
ثبات فال يستفاد ا شيء، ألن التزكية يف العدالة إ )6(ألن ذلك شهادة بنفي

خبار عما ال يعلمه احلاكم منه، فإذا قال: ال أعلم له زلة، عدالة الشاهد واإل
زلـة، وقـد  هوال أعلم إال خـرياً كـان مبنزلـة احلـاكم؛ ألن احلـاكم أيضـاً ال يعلـم لـ

  ..للشهادة أم ال يعلم منه اخلري والتدين، ولكن ال يعلم هل هو ممن يصلح
بتزكيـة أيضـاً؛ ألنـه قـد يرضـى بغـري وأمـا قولـه: إين رضـي بـه يل وعلـي فلـيس 

علــــى ي واملــــتهم لغــــرض لــــه وقــــد ال يرضــــى العــــدل املرضــــ )7(العــــدل وباملغفــــل
                                                 

  في م: خزية. )1(
  ).465)، الكافي: (246)، الرسالة: (2/239ع: ()، التفري4/104،105انظر: المدونة: ( )2(
  .2سورة الط>ق، اUية:  )3(
  ).282سورة البقرة، اUية: ( )4(
  في م: العدل. )5(
  في ق: تتقي. )6(
  م: بالمتغفل. )7(
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، فلم يكن قوله هذا )1(حسب اختياره فليس على رضا اإلنسان ألموره غمار
  مؤثرا يف التزكية.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x��7א���وא�
���������K$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
א���وא��Kx��7$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
א���وא��Kx��7$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
א���وא��Kx��7$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
א���وא��Kx��7$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
א���وא��Kx��7$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
א���وא��Kx��7$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
א���وא��Kx��7$�>��ل�,�Jد7��Z&�M)?�א������.��4
ــ ــة والرضــا قَ ومــن عرفــه القاضــي بالعدال ل شــهادته، ومل حيــتج إىل أن يشــهد ِب

علـم يعنده بتزكية، وكذلك املشتهر بالصالح والدين؛ ألن الغـرض بالتزكيـة أن 
احلــاكم أنــه مــن أهــل الشــهادة فــإذا عــرف منــه أغنــاه عــن التزكيــة، ولــيس ذلــك 
حكمـــا بـــالعلم؛ ألنـــه أمـــر يظهـــر وال خيفـــى أعـــين العدالـــة والفســـق، وألنـــه قـــد 

بــول شــهادته ويقبلــه غــريه مــن احلكــام ولــو كــان حكمــا مل جيــز يتوقــف عــن ق
  .نقضه
وإذا كان احلاكم ال يعرفه مل يثبت عدالته إال بشـهادة عـدلني وبـأن يعلمـه  

 حر صــاحب مســائله مبــا عــرف مــن حديثــه؛ ألنــه خليفتــه وقــائم يف التزكيــة واجلــ
  .)2(مقامه، والتعديل الذي يكون شهادة ال يكون إال باثنني

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22KKKKKKKK��������x��6U3א��$�/A
��������$����4ض�א!7ج�وא�43
A/�$�א�x��6U3$����4ض�א!7ج�وא�43
A/�$�א�x��6U3$����4ض�א!7ج�وא�43
A/�$�א�x��6U3$����4ض�א!7ج�وא�43
A/�$�א�x��6U3$����4ض�א!7ج�وא�43
A/�$�א�x��6U3$����4ض�א!7ج�وא�43
A/�$�א�x��6U3$����4ض�א!7ج�وא�43
A/�$�א�x��6U3$����4ض�א!7ج�وא�43
 إحـدامها أن ينظـر )3(، وجرحه آخران ففيهـا روايتـانل رجالن رجالً إذا عد :

  إىل أعدل البينتني فيؤخذ ا، واألخرى أن شهادة اجلرح أوىل من التعديل.
فوجـــــه األوىل تعـــــارض البينتـــــني يف أمـــــر طريقـــــه االجتهـــــاد فوجـــــب احلكـــــم 

  .موالبأعدهلما، أصله يف األ
ووجـــه الثانيـــة أن اجلـــرح خيفـــى وال يظهـــر، فالشـــاهدان بـــه عرفـــا مـــن حـــال 

 ــروح مــا خفــي عــن املعــدما أوىل؛ وألن ذلــك كــاخلربين الني فكانــت شــهاد
  احلاظر واملبيح إذا تعارضا أن احلاظر أوىل.

                                                 
  ).452غمار: أي مستورة (انظر المصباح المنير: ( )1(
  ).466-465)، الكافي: (2/239انظر: التفريغ: ( )2(
  ).465)، الكافي: (2/239التفريع: ( انظر: )3(
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Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.Mد�J|א��/I��8)O�$�W�.��������

¿���m�m�m�m��Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À حتمـــــــل الشـــــــهادة فـــــــرض يف اجلملـــــــة؛ لقولـــــــه تعـــــــاىل:
ÂÂÂÂllll����)1(  وذلــــك مــــن أفضــــل الــــرب؛ ألنــــه يتعلــــق بــــه حفــــظ أمــــوال النــــاس

m������G��F��E��G��F��E��G��F��E��G��F��E تعــاىل وإقامــة حــدوده، وقولــه: وحقــوقهم وحقــوق اهللا

���I��H���I��H���I��H���I��Hllll)2(:ـــــــــه ـــــــــى )�m�m�m�mt��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ollll����)3، وقول ـــــــــك عل ، وذل
¡��¢��£��¤��¥���¡��¢��£��¤��¥���¡��¢��£��¤��¥���¡��¢��£��¤��¥����m�m�m�mعمومــــه يف التحمــــل واألداء، وقولــــه تعــــاىل:

�̈�§��¦�̈�§��¦�̈�§��¦�̈�§��¦llll)4(. وقــــال ســــفيان بــــن عيينــــه)هــــو مـــــا )5 :
�m�m�m�m��y��x��y��x��y��x��y��xتعــاىل: ، وقولــه)6(يــدفع اهللا بالشــهود مــن التجاحــد والتظــامل

~��}��|���{��z~��}��|���{��z~��}��|���{��z~��}��|���{��zllll)7(.  
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xK�A�u)7وض�א�(�Z&�Mد�J|א��/I���������N�$�Kن��I/�א�|�Jد�Z&�M)7وض�א�(N�$�KxK�A�uن��I/�א�|�Jد�Z&�M)7وض�א�(N�$�KxK�A�uن��I/�א�|�Jد�Z&�M)7وض�א�(N�$�KxK�A�uن��I/�א�|�Jد�Z&�M)7وض�א�(N�$�KxK�A�uن��I/�א�|�Jد�Z&�M)7وض�א�(N�$�KxK�A�uن��I/�א�|�Jد�Z&�M)7وض�א�(N�$�KxK�A�uن��I/�א�|�Jد�Z&�M)7وض�א�(N�$�KxK�A�uن�

إذا ثبـت أن ذلـك فـرض يف اجلملــة فإنـه مـن الفــروض الكفايـات إذا قـام بــه 
ة عليـه، جمـرى غسـل امليـت ودفنـه والصـال البعض سقط من الباقني، فهو جارٍ 

أا براءة  )9(والدليل على ذلك ،الكفايات )8(وجمرى اجلهاد وغريه من فرائض

                                                 
  .2سورة المائدة، اUية:  )1(
  .135سورة النساء، اUية:  )2(
  .282سورة البقرة، اUية:  )3(
  .251سورة البقرة، اUية:  )4(
ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، أبو محمد الھ>لي الكوفي ث�م المك�ي س�مع  سفيان بن عيينه: )5(

دينار وابن شھاب وغيرھما وحدث عنه ا+عمش وابن جريح وغيرھما قال الشافعي: لو' مال�ك  من عمرو بن
  ).8/454)، سير أع>م النب>ء: (1/354ھـ (شدرات الذھب:  107وسفيان لذھب علم الحجاز ت 

  ).3/260انظر الجامع في أحكام القرآن: ( )6(
  .2سورة الط>ق، اUية:  )7(
  في م: فروض. )8(
  م: على أنھا إنما تراد.في  )9(
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للتوثق وحفظ احلقوق فإذا حصل هـذا املعـين بـالبعض سـقط عـن البـاقني كمـا 
  ذكرناه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22Mد�J|א��/I����������e4��$�Kxxxxxxxx)7ض��I/�א�|�Jد�e4��$�KM)7ض��I/�א�|�Jد�e4��$�KM)7ض��I/�א�|�Jد�e4��$�KM)7ض��I/�א�|�Jد�e4��$�KM)7ض��I/�א�|�Jد�e4��$�KM)7ض��I/�א�|�Jد�e4��$�KM)7ض��I/�א�|�Jد�e4��$�KM)7ض�

 وإذا ثبــت، فقــد يتعــني فرضــها يف بعــض املواضــع وقــد ال يتعــني: (فاملواضــع
 أن يـدعى الشـاهد إىل حتمـل الشـهادة وهنـاك مجاعـة كبـرية ممـن )1(يتعـني) اليت

يتحملها فإنه جيب علـى اثنـني مـنهم بغـري أعيـام، فمـن قـام مـنهم ـا سـقط 
  الباقني. عن

إىل حتمـل شـهادة قـد حتملهـا  ىوأما املواضع اليت يسـقط فيهـا فهـو أن يـدع
  .م ا وحتملهافال تلزمه اإلجابة؛ ألن الغرض قد سقط مبن قا غريه

إىل حتملهـــا ولـــيس  ىوأمـــا املواضـــع الـــيت يتعـــني فيهـــا فرضـــها فمثـــل أن يـــدع
يتعـذر  أنـه غريه فتلزمه اإلجابة، وكذلك لو كـان هنـاك مـن يتحملهـا إال هناك

أو جحــود  يخيــاف بانتظــارهم فــوات احلــادث مثــل مــوت املوصــ وجــودهم أو
  ..ذلك فتلزمه اإلجابة املقر أو ما أشبه

أو  ةكـان لـه عـذر مـن مـرض أو زمانـإن   يكن له ما يعذر بـه، فـوهذا إذا مل
  يلزمه. )2(حق مثل ذلك خياف فوته وما أشبه ذلك من األعذار مل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xMد�J|دא%�א�N�8)O�$�KxMد�J|دא%�א�N�8)O�$�KxMد�J|دא%�א�N�8)O�$�KxMد�J|دא%�א�N�8)O�$�KxMد�J|دא%�א�N�8)O�$�KxMد�J|دא%�א�N�8)O�$�KxMد�J|دא%�א�N�8)O�$�KxMد�J|دא%�א�N�8)O�$�K��������
فـــإذا ثبـــت حتملهـــا علـــى الوجـــه الـــذي ذكرنـــاه، فأداؤهـــا فـــرض أيضـــاً علـــى 

إىل إقامتهـــا  يالكفايــة، وحكمهـــا حكــم التحمـــل يف التعيــني وغـــريه، فــإن دعـــ
وهناك من يقيمها غريه مل تلزمه اإلجابة؛ ألن املقصود من األداء إثبات احلـق 
عند احلاكم فإذا حصل املقصود سقط الغرض، وكذلك إن كان كمن يسقط 

  ..على اجلنازة الغرض به كالصالة
                                                 

  ما بين قوسين سقط من م. )1(
  في م: ف>. )2(
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ومل يكــــن قــــد أشــــهد ســــواه أو شــــهدوا ســــواه ولكــــن تعــــذر  يوأمــــا إن دعــــ
مــــوت أو مــــرض فإنــــه يتعــــني عليهمــــا احلضــــور  لبعــــد أو غيبــــة أو إحضــــارهم

امتناعهمــــا إتــــالف احلــــق وإضــــاعته، والــــدليل علــــى وجــــوب  واألداء؛ ألن يف
 ، وقوله تعاىل:)�m�m�m�mt��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ollll����)1 تعاىل: األداء يف اجلملة قوله

�m�m�m�m~��}��|~��}��|~��}��|~��}��|llll)2(، ــــه عــــز وجــــل �����m�m�m�m��\��Z��Y��X��\��Z��Y��X��\��Z��Y��X��\��Z��Y��Xوقول
�̀�_��� �̂�]�̀�_��� �̂�]�̀�_��� �̂�]�̀�_��� �̂�]llll)3(وال خالف يف ذلك ،)واهللا أعلم)4 ،.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .282سورة البقرة، اUية:  )1(
  .2سورة الط>ق، اUية:  )2(
  .283سورة البقرة، اUية:  )3(
  ).9/146)، المغني: (53انظر: مراتب اbجماع: ( )4(
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��������

N�$�W>:�م�א���<�.�N�$�W>:�م�א���<�.�N�$�W>:�م�א���<�.�N�$�W>:�م�א���<�.�N�$�W>:�م�א���<�.�N�$�W>:�م�א���<�.�N�$�W>:�م�א���<�.�N�$�W>:�م�א���<��.��������

البينــة مرتبــة حبســب احلقــوق فيهــا واحملتــاج إىل إقامتهــا، ومــا هــي عليــه مــن 
التوســعة والتضــييق والتخفيــف والتثقيــل وإمكــان التوثــق وتعــذره علــى مــا نبينــه 

 نـــات علـــى اخـــتالف مراتبهـــا يف القـــوة والضـــعف ال ختـــرج مـــن مـــن بعـــد، والبي
  :)1(أقسام

  .بعة شهود رجال بالغونأر  أحدها:
  .شاهدان رجالن والثاني:
  .شاهد وامرأتان والثالث:
  ي.ميني املدعو شاهد  والرابع:

  :امرأتان وميني املدعي.والخامس 
  .املدعى ونكول املدعى عليه : والسادس(

  . )2(: امرأتان ونكول املدعى عليه)والسابع
  .: ميني املدعى ونكول املدعى عليهوالثامن
  .مع قوة السبب يني املدع: ميوالتاسع
  .: امرأتان بانفرادمهاوالعاشر

  .: شهادة الصبيان يف املوضع الذي ذكرناهوالحادي عشر
  .: أميان األولياء يف الدم مع اللوثوالثاني عشر

                                                 
  ).478)، الكافي: (247)، الرسالة: (2/242)، التفريع: (4/96)، المدونة: (2/722انظر: الموطأ: ( )1(
  ما بين قوسين سقط من م. )2(
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  .: شهادة السماعوالثالث عشر
  .كتاب قاض إىل قاض  والرابع عشر:

ذلـــك كالبينـــة،  معرفـــة العفـــاص والوكـــاء يف اللقطـــة؛ ألن والخـــامس عشـــر:
  ورمبا أغفلنا شيئاً جيري ما ذكرناه فنبينه بقدر ما أوردناه عليه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x�J.د��J|;א!��ق�א�$�Kx�J.د��J|;א!��ق�א�$�Kx�J.د��J|;א!��ق�א�$�Kx�J.د��J|;א!��ق�א�$�Kx�J.د��J|;א!��ق�א�$�Kx�J.د��J|;א!��ق�א�$�Kx�J.د��J|;א!��ق�א�$�Kx�J.د��J|;א!��ق�א�$�K��������
  احلقوق املشهود ا على ستة أضراب: 

أحكــام تثبــت يف البــدن (ليســت مبــال ويطلــع عليهــا الرجــال علــى  أحــدهما
  .غالب احلال

  .أحكام تثبت بالبدن تتعلق باملال والثاني
أحكام تثبت يف البـدن ال يطلـع عليـه الرجـال بـل النسـاء كعيـون  والثالث

  .)1(والوالدة)
  .: شهادة على مالوالرابع

: شــهادة علــى مــا كــان املقصــود منــه املــال، وهــذا كالقســم الــذي الخــامس
  .قبله وإن انفرد عنه

  ما جيمع القسمني من هذه األقسام أو أكثر. السادس
  :ينات على احلقوق على وجوهفإذا ثبت هذا فانقسام الب

  .ما ال مدخل فيه لشهادة النساء أصال، وال يقبل فيه إال الرجال أحدها:
  .ما يقبل فيه الرجال والنساء، وال يقبل فيه النساء بانفرادهنواآلخر 
  .ما تقبل فيه النساء بانفرادهن والثالث
مث بقيـــة  مـــا يقبـــل فيـــه الرجـــل الواحـــد واملرأتـــان مـــع ميـــني املـــّدعى، والرابـــع

  األقسام على ما قدمناه.
                                                 

  ما بين قوسين مطموس في ق وم وتم إكمال النقص من ر. )1(
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أمـــا األحكـــام الـــيت تثبـــت يف البـــدن ليســـت مبـــال ويطلـــع عليهـــا الرجـــال يف 

لنكــــاح والرجعــــة والطــــالق واإلعتــــاق اغالــــب احلــــال كالزنــــا والقــــذف والقتــــل و 
، )2(هادة علــى الشــهادةوالتعــديل والتجــريح ورؤيــة األهلــة والشــ )1(واإلحصــان

  وما أشبه ذلك فهذا ال يقبل فيه إال الرجال.
علـــى إثبـــات الزنـــا وذلـــك علـــى ثالثـــة أوجـــه: إمـــا  فاألربعـــة فـــي الشـــهادة

شهادة على رؤية الزنـا فهـو املتفـق عليـه، وإمـا شـهادة علـى الشـهادة بـه، وإمـا 
  : )3(الشهادة على كتاب احلكم به وهذان خمتلف يف الشهادة ما

ل: يكفي شهادة اثنني على شهادة كل واحد مـن األربعـة وعلـى كتـاب فقي
احلــاكم بــه، وقيــل: ال يكفــي إال علــى كــل واحــد مــن األربعــة، وكــذلك علــى  

  كتاب القاضي.
  فلسائر األحكام اليت تثبت يف البدن ويف املال مما عددنا. وأما الشاهدان

 واليمـــين وأمــا الشـــاهد والمرأتـــان والشـــاهد ويمـــين المـــدعى والمرأتـــان
فلحقوق األموال وما املقصود منه املال، وأما املال فمثل أن يشهدوا أن فالناً 

ــــك، ومــــا  فالنــــاً مــــاالً  )4(أقــــرض أو أودعــــه أو أعــــاره أو غصــــبه ومــــا أشــــبه ذل
ات والشـــفعة والـــرهن والقـــراض واملســـاقات ر املقصـــود منـــه املـــال كـــالبيع واإلجـــا

يت ال قود فيها وما ضارع ذلـك والصلح والكفاالت وجنايات اخلطأ والعمد ال
املال فهذا كله يثبت بالشاهد واملرأتني وبالشاهد وميـني  مما يكون املقصود منه

  املدعى.

                                                 
  في م: اbص>ح. )1(
  في ق: الشھادات على الشھادات. )2(
  ).466)، الكافي: (2/240)، التفريع: (4/82،83انظر: المدونة: ( )3(
  في ق: اقترض. )4(
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يقبـل يف كـل موضـع قبـل فيـه الشـاهد  وأما الشاهد ونكول المـدعي عليـه
واليمــني واملرأتــان واليمــني، وقــد اختلــف يف قبولــه يف الطــالق والعتــاق فعنــه يف 

ــــاه يف  ىكــــذلك يف نكــــول املــــدعذلــــك روايتــــان و  علــــيهم مــــع اللــــوث وقــــد بين
  .موضعه

البدن املتعلقة باملال مثل الشهادة علـى الوكالـة بطلـب املـال بوأما األحكام 
  الوصية اليت ليس فيها إال املال فقد اختلف أصحابنا فيها:  )1(وعلى إسناد

  .فقال مالك وابن القاسم وابن وهب: جيوز فيها شاهد وامرأتان
  ل أشهب وعبد امللك: ال تقبل فيها إال رجالن.وقا

فإنــه يقبــل يف كــل موضــع يقبــل فيــه  وأمــا المرأتــان ونكــول المــدعي عليــه
والنكــــول،  )2(الشــــاهد (واليمــــني ولــــيس يف كــــل موضــــع يقبــــل فيــــه الشــــاهد)

  .وكذلك ميني املدعي مع النكول
ف يف االخـتال )3(فمثـل ميـني املشـرتىوأما يمين المدعي مع قوة السـبب 
  .بالقبض يقد قو  )4(يف مثن املبيع بعد قبض السلعة؛ ألن ميينه

ففي حقـوق األبـدان الـيت ال يطلـع عليهـا الرجـال  فأما المرأتان بانفرادهما
  غالبا كالوالدة واالستهالل والرضاع وعيوب النساء وما أشبه ذلك.

  .واللقطة فقد ذكرناه وأما شهادة الصبيان واللوث
وال يـــزول، وذلـــك مثـــل النســـب  )5(مـــا يتغـــري ففـــي وأمـــا شـــهادة الســـماع

  واملوت والوالء واحلبس املتأبد، وقيل يف النكاح.
                                                 

  أشھاد. في م: )1(
  ما بين قوسين سقط من ق. )2(
  في م: المشترك. )3(
  في م: سببه. )4(
  في ق: ما ' يتغير. )5(
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يثبـت  فإنه يقبل يف كل شيء من احلقوق واحلـدود وال فأما كتاب القاضي
  ..إال بشاهدين إال ما ذكرناه من اخلالف يف كتابه بشهادة الزنا عنده

املشـهود فيهـا، وحنـن نـتكلم  هذا مجلة من القول يف أقسـام البينـة واألحكـام
  على تفصيلها.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x�XUא��
O�K��LG�$�Kx�XUא��
O�K��LG�$�Kx�XUא��
O�K��LG�$�Kx�XUא��
O�K��LG�$�Kx�XUא��
O�K��LG�$�Kx�XUא��
O�K��LG�$�Kx�XUא��
O�K��LG�$�Kx�XUא��
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 نـاه يف فأما قولنا: إن احلد يف الزنا ال يثبـت إال بشـهادة أربعـة رجـال فقـد بي
  .كتاب احلدود، وقد ذكرنا توجيه اخلالف فيما يتعلق به

 وإمنـــا منعنـــا أن ال يقبـــل يف أحكـــام األبـــدان الـــيت يطلـــع عليهـــا الرجـــال إال
أنــه يقبــل يف مجيعهــا شــهادة النســاء مــع  )1(شــهادة رجلــني خالفــاً أليب حنيفــة

 ذلــك إال مــا أوجــب قــتالً أو حــداً؛ ريغــلرجــال كــالطالق والرجعــة والنكــاح و ا
وهـذا كنايـة عـن  )�m�m�m�mz��y��xz��y��xz��y��xz��y��xllll)2الطالق والرجعة: فلقوله تعاىل يف

ان الــيت ذكــرين، واعتبــارا بالقتــل، ومــا يوجــب احلــد بعلــة أنــه مــن حقــوق األبــد
يطلع عليها الرجال، وهذا علـة تسـتمر يف التعـديل والتجـريح وكـل مـا هـو مـن 

  بابه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44xא;�ل�$�e�N7;وא�
���������K$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��
�وא;�e�N7$�א;�ل�Kx$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��
�وא;�e�N7$�א;�ل�Kx$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��
�وא;�e�N7$�א;�ل�Kx$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��
�وא;�e�N7$�א;�ل�Kx$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��
�وא;�e�N7$�א;�ل�Kx$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��
�وא;�e�N7$�א;�ل�Kx$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��
�وא;�e�N7$�א;�ل�Kx$�>��ل�א�|��
�ZAوא�|��

  وإمنــا قلنــا: إن الشــاهدين و املــرأتني يقــبالن يف املــال، أو مــا يكــون املقصــود
ــــه املــــال؛ لقولــــه جــــل ذكــــره:  ~��_��~��_��~��_��~��_�����������m�m�m�m|��{���z��y|��{���z��y|��{���z��y|��{���z��y}}}} من

�`��̀`�`������c��b��a��c��b��a��c��b��a��c��b��allll)3( ،خالف يف ذلك وال)4(.  
��������

                                                 
  ).4/56مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري238انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  .2سورة الط>ق، اUية:  )2(
  .282سورة البقرة، اUية:  )3(
  ).5/203)، فتح الباري:(9/151)، المغني: (8/647يج أحاديث البداية: (بداية المجتھد مع الھداية في تخر )4(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x?<��Oא;�ل�و�$�eIوא���
���������K$�א!(�8.��|��
�وא���eI$�א;�ل�و�Kx?<��O$�א!(�8.��|��
�وא���eI$�א;�ل�و�Kx?<��O$�א!(�8.��|��
�وא���eI$�א;�ل�و�Kx?<��O$�א!(�8.��|��
�وא���eI$�א;�ل�و�Kx?<��O$�א!(�8.��|��
�وא���eI$�א;�ل�و�Kx?<��O$�א!(�8.��|��
�وא���eI$�א;�ل�و�Kx?<��O$�א!(�8.��|��
�وא���eI$�א;�ل�و�Kx?<��O$�א!(�8.��|��
وإمنا قلنا: إن الشاهد واليمني حيكم به يف املال وحقوقه خالفاً أليب حنيفة 

: قضــــى �أن رســــول اهللا  ي؛ ملــــا رو )1(يف منعــــه احلكــــم بــــه علــــى كــــل وجــــه
ط ــا املــدعي عليــه عــن نفســه قِ ســ، وألن كــل حجــة يُ )2(بــاليمني مــع الشــاهد

املطالبة جاز أن تكون يف جنبة املدعي، أصله البينة؛ وألن األصـول موضـوعة 
علــى أن اليمــني تكــون يف جنبــة أقــوى املتــداعني ســببا لقــوة ســببه، وأن البينــة 

لضــعف ســببه أال تــرى أــا جتــب باالبتــداء علــى  يطالــب ــا أضــعفهما ســبباً 
عليــه، وإذا  يعي؛ ألن األصــل بــراءة ذمتــه ممــا ادعــاملنكــر لقــوة ســببه علــى املــد

بالشـــاهد فوجـــب أن يكـــون اليمـــني يف  يصـــح ذلـــك فســـبب املـــدعي قـــد قـــو 
  جنبته.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xאن
.Sאل�دون�א�&Sא�$�

אن�Kx$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��.Sאل�دون�א�&Sא�$�

אن�Kx$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��.Sאل�دون�א�&Sא�$�

אن�Kx$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��.Sאل�دون�א�&Sא�$�

אن�Kx$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��.Sאل�دون�א�&Sא�$�

אن�Kx$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��.Sאل�دون�א�&Sא�$�

אن�Kx$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��.Sאل�دون�א�&Sא�$�

אن�Kx$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��.Sאل�دون�א�&Sא�$�
���������K$�>�7#א!(�eI���.�8وא�|��

وإمنــــا قلنــــا: إن ذلــــك يف األمــــوال أو مــــا يتعلــــق ــــا دون حقــــوق األبــــدان 
ائــل بـاليمني والشــاهد وقصــرهم إياهــا علــى هــذا لإلمجـاع علــى ذلــك مــن كــل ق

؛ وألن حقـوق األمـوال أخفـض رتبـة مـن حقـوق األبـدان بداللـة قبـول )3(النوع
  ..النساء فيها

 )4((وقـــد اختلـــف قولـــه يف جـــراح العمـــد هـــل جيـــب القـــود فيهـــا بالشـــاهد)
  واليمني فعنه فيه روايتان: 

عمــده مــا ال  )5(نسإحــدامها أنــه جيــب بــه التخــري بــني القــود والديــة ومــن جــ
جيـــب فيـــه إال مـــال خبـــالف الـــنفس، واألخـــرى أنـــه ال جيـــب ألنـــه مـــن حقـــوق 

  األبدان، وهو الصحيح.
                                                 

  ).333انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  ).3/1337أخرجه مسلم في ا+قضية، باب: القضاء باليمين والشاھد: ( )2(
  ).9/101انظر: المغني: ( )3(
  ما بين قوسين سقط من ق. )4(
  في ق: ومن حبس عنده. )5(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x�J<��Oאل�و�&Sא�$���
���������K$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
���$�אS&�אل�و�Kx�J<��O$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
���$�אS&�אل�و�Kx�J<��O$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
���$�אS&�אل�و�Kx�J<��O$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
���$�אS&�אل�و�Kx�J<��O$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
���$�אS&�אل�و�Kx�J<��O$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
���$�אS&�אل�و�Kx�J<��O$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
���$�אS&�אل�و�Kx�J<��O$�>��ل�,�Jد�Mא&�e�N7و��eא;
وإمنـــا قلنـــا: إنـــه يقبـــل يف األمـــوال وحقوقهـــا شـــهادة امـــرأتني وميـــني املـــدعي 

قد أقيمـا يف الشـرع مقـام رجـل واحـد يف الشـهادة ، وألما )1(للشافعي خالفاً 
���m�m�m�m���c��b��a: لقولـه عـز وجـل األموال؛ على �̀�_��~���c��b��a�� �̀�_��~���c��b��a�� �̀�_��~���c��b��a�� �̀�_��~llll)2( 

فإذا جاز أن حيكم بشهادة الرجل مع اليمـني جـاز أن حيكـم بشـهادة امـرأتني 
مـــع اليمـــني، وألمـــا إحـــدى شـــرطي شـــهادة املـــال كالشـــاهد الواحـــد؛ وألنـــه 

أن حيلف معـه، أصـله  )3(املدعي فجائزسبب مؤثر يف احلكم قويت به حجة 
  الشاهد الواحد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88�)Xو�
Oא��א�

�و�K�)X$�א!(�8.��|��Oא��א�

�و�K�)X$�א!(�8.��|��Oא��א�

�و�K�)X$�א!(�8.��|��Oא��א�

�و�K�)X$�א!(�8.��|��Oא��א�

�و�K�)X$�א!(�8.��|��Oא��א�

�و�K�)X$�א!(�8.��|��Oא��א�

�و�K�)X$�א!(�8.��|��Oא��א�
��������א;
����x?�9א;
����x?�9א;
����x?�9א;
����x?�9א;
����x?�9א;
����x?�9א;
����x?�9א;
������������x?�9لللللللل�K$�א!(�8.��|��
عليـــــه خالفـــــاً  ىاملـــــدع لوإمنـــــا قلنـــــا: إنـــــه حيكـــــم بالشـــــاهد الواحـــــد ونكـــــو 

نضــــاف إىل ا؛ ألن النكــــول ســــبب مــــؤثر يف احلكــــم فوجــــب إذا )4(للشــــافعي
  ..املدعي الشاهد الواحد أن حيكم به، أصله ميني

(عليه انتقلت اليمـني إىل جنبـة ى أنه إذا نكل املدع :ونبني تأثريه يف احلكم
؛ وألن الشــــاهد، أقــــوى مــــن ميــــني فحلــــف وكــــان نكولــــه كشــــاهد )5(املــــدعي)

وأن اليمــــني  ،اليمــــني مـــع عــــدم الشــــاهد) 6(ي بــــدليل أنــــه إمنـــا حيتــــاج إىلعداملـــ
ف فيـــه، وأن الشـــاهد خمتلـــف يف دخوهلـــا يف بينـــة املـــدعي والشـــاهد غـــري خمتلـــ

مضــاف إليـه وهــو ال يضــاف  )7(يف مجيــع احلقـوق وأن اليمــني ةيـدخل يف البينــ

                                                 
  ).2/312)، المھذب: (201)، اbقناع: (307المزني: ( انظر: مختصر )1(
  .282سورة البقرة، اUية:  )2(
  في م: فجاز. )3(
  ).2/321،335انظر: المھذب: ( )4(
  ما بين قوسين سقط من م. )5(
  في ق: لشھادة. )6(
  وأن اليمين: سقطت من م. )7(
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إليهـا، وإذا ثبــت تأكيــده علـى اليمــني مث كــان النكـول إذا اجتمــع مــع أضــعف 
  نضاف إىل األقوى واآلكد أوىل.احيكم به كان إذا  )1(السببني
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99e�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Ke�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Ke�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Ke�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Ke�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Ke�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Ke�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Ke�N7&وא�/H��Mد�J|.א������6.�;�ل��K��L�$�Kxxxxxxxx��������

ووجه القول يف الوكالة باملال إـا تثبـت بشـهادة رجـل وامـرأتني أـا شـهادة 
  ..ةر على مقصود به املال كالشهادة على البيع واإلجا

ووجــه منــع قبوهلــا أن الوكالــة فعــل بــدن ليســت مبــال قــال عبــد امللــك: ألن 
 الشاهد واليمني ال يقبل فيهما فكذلك الرجل واملرأتان؛ ألن أحدمها ال يقبـل

  إال حيث يقبل اآلخر.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010xل�)>א��=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�Kxل�)>א��=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�Kxل�)>א��=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�Kxل�)>א��=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�Kxא�<(�ل�=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�Kxא�<(�ل�=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�Kxא�<(�ل�=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�Kxא�<(�ل�=&�e�N7&א�Mد�J|.�8)!א�$�K��������

وإمنــا قلنــا: حيكــم بشــهادة امــرأتني مــع النكــول؛ ألــا أحــد شــرطي شــهادة 
  كالشاهد الواحد. املال

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x?�9����
���������K$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
�����Kx?�9$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
�����Kx?�9$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
�����Kx?�9$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
�����Kx?�9$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
�����Kx?�9$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
�����Kx?�9$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
�����Kx?�9$�א!(�eI�.�8א;
���وX(�ل�א;
األمــوال ومــا وإمنــا قلنــا: إنــه حيكــم بيمــني املــدعي ونكــول املــدعي عليــه يف 

مــؤثران يف تنفيــذ احلكــم فــإذا اجتمعــا وجــب احلكــم  نيتعلــق ــا؛ ألــا ســببا
مـــا كالشـــاهد بـــاليمني، وذلـــك أن النكـــول مـــؤثر يف وجـــوب احلكـــم بـــه إذا 

  انضم إليه شاهد وامرأتان، وكذلك كون اليمني يف جنبة املدعي.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212xل�)>7د�א�q��8)!م�א
��$�Kx7د�א�<(�لq��8)!م�א
��$�Kx7د�א�<(�لq��8)!م�א
��$�Kx7د�א�<(�لq��8)!م�א
��$�Kx7د�א�<(�لq��8)!م�א
��$�Kx7د�א�<(�لq��8)!م�א
��$�Kx7د�א�<(�لq��8)!م�א
��$�Kx7د�א�<(�لq��8)!م�א
��$�K��������

ل دون أن ترد اليمني على املدعي فيمـا تـرد فيـه فـإذا وال حيكم مبجرد النكو 
عليه  ى، وقال أبو حنيفة: إذا نكل املدع)2(عليه ىحلف حكم له على املدع

                                                 
  في م: البينتين. )1(
  ).472)، الكافي: (2/243)، التفريع: (2/722انظر: الموطأ: ( )2(
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عن اليمني كررت عليه ثـالث، فـإن حلـف وإال حكـم عليـه بـنفس نكولـه وال 
  ترد اليمني على املدعي هذا إذا كانت الدعوى يف املال.

النكول يف قتــل العمــد واجلــراح، مث اختلفــوا يف واتفقــوا علــى أنــه ال حيكــم بــ
حكمـــــه، فعنـــــد أيب حنيفـــــة أنـــــه حيـــــبس إىل أن حيلـــــف أو يعـــــرتف، وعنـــــد أيب 

  فالكالم معهم يف موضعني:) 1(يوسف حيكم عليه بالدية
  أحدمها: هل حيكم بالنكول مبجرده أم ال؟ 

  واآلخر هل يلزم رد اليمني على املدعي أم ال؟
كــم مبجــرد النكــول اتفاقنــا علــى أنــه ال حيكــم بــه يف فــدللينا علــى أنــه ال حي

ــــه نكــــول عــــن اليمــــني  دعــــوى دم العمــــد فكــــذلك يف ســــائر احلقــــوق بعلــــة أن
عليــه؛ وألنــه نكــول ال حيكــم بــه دم العمــد فلــذلك يف  ىتوجهــت علــى املــدع

 عيـــه، غـــريه أصـــله األول والثـــاين، وألن البينـــة حجـــة للمـــدعي يف إثبـــات مـــا يد
ي لــو قعــد عــن إقامــة عدا ينفيــه، وقــد ثبــت أن املــمــفيواليمــني حجــة للمنكــر 

عليـه إذا  ىالبينة مل يسقط حقه ومل حيكم عليه بضد مـا ادعـاه فكـذلك املـدع
، أو قال: ال يعليه لو أمسك عن جواب املدع ىقعد عن اليمني؛ ألن املدع

نكــول علــى األمــرين  اعــرتف وال أنكــر وال أحلــف مل يلزمــه فهــذا حكــم وهــو
  عن اليمني فكان بنكوله عن اليمني وحدها أوىل.عن االعرتاف و 

يف القســـامة: "أحتلفـــون  � ودليلنـــا علـــى وجـــوب اليمـــني مـــع النكـــول قولـــه
وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لـن حنضـر. قـال: فتـربأ لكـم اليهـود خبمسـني 

عــن عمــر وعثمــان  يوهــذا رد اليمــني؛ وألن ذلــك إمجــاع؛ ألنــه مــرو  )2(ميينــا"
وال خمالف هلم، وألن األصول  -رضوان اهللا عليهم – )3(وعلي وأيب بن كعب

موضــوعة علــى أنــه ال حيكــم للمــدعي علــى ســبب واحــد وإمنــا حيكــم بســببني:  
                                                 

  ).31-4/30مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري367انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  ).9/233)، المغني: (10/35،41)، عبد الرزاق: (10/123،177انظر: البيھقي: ( )3(
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كالشـــاهدين، أو كشـــاهد وميـــني،  أو كشـــاهد وامـــرأتني، أو شـــاهد ونكـــول، 
النكول وحـده فإنـه سـبب واحـد فـال بـد أن ينضـاف إليـه غـريه فـإذا ثبـت  فأما

املــــدعي؛ وألن اليمــــني يف الــــدعوى يتوجــــه علــــى أقــــوى ذلــــك فلــــيس إال ميــــني 
املتــداعيني ســببا؛ ولــذلك وجبــت يف األصــل علــى املنكــر وانتقلــت إىل املــدعي 

ثبت ذلك فاملدعى يف هذا املوضع أقوى سـببا مـن  )1(إذا كان له شاهد، وإذا
بنكولـــه فانتقلـــت اليمـــني إىل جنبـــة  )2(املنكـــر؛ ألن ذلـــك قـــد أضـــعف جنبتـــه

  .ياملدع
�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(zzzzzzzz1313x[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�Kx[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�Kx[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�Kx[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�Kx[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�Kx[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�Kx[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�Kx[�:א��M�<�=&�eI���.�8)!א�$�K��������

 تقـدم مـن اخـتالف يف الـزوجني  انـاه فيمـوأما اليمني مع قوة السـبب فقـد بي
والعـرف يف التــداعي  ،واملتبـايعني يف مقـدار الـثمن ،يف قـبض الصـداق ومقـداره

به سبب املـدعي فـإذا كـان كـذلك انتقلـت  ىووجه ذلك أن العرف أصل يقو 
إليـــه  عو كـــان معـــه شـــاهد أال تـــرى أن العـــرف يرجـــاليمـــني إىل جهتـــه كمـــا لـــ

وحيكـــم بــــه إذا مل يكــــن هنــــاك غــــريه مثـــل اخلــــالف إذا وقــــع يف النقــــد والســــري 
  وغريها. واحلمولة
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�Kx%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�Kx%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�Kx%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�Kx%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�Kx%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�Kx%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�Kx%�:>א��Mد�J,�?�(�/�����I�(�K��������

وإمنــا قلنــا: إن شــهادة النســاء مقبولــة فيمــا ال يطلــع عليــه الرجــال غالبــا مــن 
يف  ا، مثــل عيــوب النســاء والــوالدة ومــ)3(نفرادهنأحكــام األبــدان يف اجلملــة بــا

معـىن ذلـك؛ ألن الشـهادة رتبـت يف الشـرع علـى حسـب األشـياء املشـهود ـا 
وتأكــدها وضــعفها وإمكــان التوصــل إىل إثباــا: فجعــل يف الزنــا أربعــة رجــال؛ 

  ألنه غلظ فيه فجعل التغليظ من وجهني:

                                                 
  في ق: وإنما. )1(
  في م: سبب نفسه. )2(
  ).469)، الكافي: (246)، الرسالة: (2/237التفريع: ()، 4/81انظر: المدونة: ( )3(
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 ريه مـن حقـوق األبـدانأحدمها اجلنس، واآلخر العـدد، وجعـل يف القتـل وغـ

شــاهدان رجــالن فغلــظ فيــه مــن جهــة اجلــنس فقــط؛ ألنــه مل يطلــب فيــه مــن 
 ئطلب يف الزنا، وجعل فيه القسامة مع اللوث لتأكد أمره لـئال جيـرت  السرت ما

  الناس على الدماء.
الرجــــال؛ ألــــا أحفــــظ حرمــــة مــــن  وجعــــل يف األمــــوال شــــهادة النســــاء مــــع

املوضــع أعــين الــوالدة ومــا تعلــق ــا إىل قبــول  اودعــت الضــرورة يف هــذ اندبــاأل
ــــنهم يف  شــــهادتني منفــــردات كمــــا دعــــت إىل قبــــول شــــهادة الصــــبيان فيمــــا بي

نقبلهـــا ألدى ذلـــك إىل إضـــاعة دمـــائهم، كـــذلك يف هـــذا  اجلـــراح؛ ألـــا لـــو مل
املوضع لو مل تقبل شهادة النساء يف الـوالدة ومـا جيـري جمرهـا ألدى ذلـك إىل 

  :أحد أمرين ممنوعني
إمــا إىل إضــاعة حقــوق املتعلقــة ــا، أو إىل أن حيضــر الرجــال هــذه املواضــع 

  ويطلعوا على عورات النساء؛ وذلك باطل فلم يبق إال قبوهلا.
مجلة ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء الـيت 

وال  ال يطلع عليها سواهن مـن الـوالدة واالسـتهالل والرضـاع ومـا أشـبه ذلـك،
خالف يف هذا إال يف الرضاع فعنـدنا أـن يقـبلن فيـه بـانفرادهن عـن الرجـال، 

  :)2(: ال يقبلن فيه على بانفرادهن)1(وقال أبو حنيفة
ودليلنــــا أنــــه ال حيضــــره الرجــــال يف الغالــــب فجــــاز أن يقــــبلن فيــــه منفــــردات  
كــالوالدة واالســتهالل؛ وألــا شــهادة علــى عــورة لشــهادة النســاء مــدخل فيــه  

  لوالدة.كا
  

                                                 
  ).56-4/55مع شرح الميداني: ( -انظر: مختصر القدوري )1(
  في م: على ا'نفراد. )2(
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إذا ثبت أنه ال حيتاج يف ذلك إىل شهادة الرجـال فعنـه يف شـيء ينضـم إىل 

  :)1(شهادن روايتان
إحــدامها أنــه ال يكفــي يف ذلــك إال أن يفشــى ذلــك عنــد اجلــريان أو يظهــر 

  :وينشر، واألخرى أن شهادن مقبولة وإن مل يفش
لرضـــاع وإن كـــان ممـــا ينفـــرد بـــه النســـاء فيتعلـــق بـــه أحكـــام فوجـــه األوىل أن ا

، )2(شرعية وال يكاد خيفى أمره غالبا بل يظهر وينتشـر ويفشـوا أمـره وال يكـتم
  ومل يكن شيء مما ذكرناه ضعفت الشهادة ودخلها التهمة. هفإذا شهدن ب

  .)3(ووجه الثانية اعتباره بسائر العورات الاليت يقبلن فيها؛ وهذه أصح
�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(zzzzzzzz1616xMد�J|א�<:�%�$�א��Z&��u)A��Dد�א�
���������K$�א�4
د�א��Z&��u)A��Dא�<:�%�$�א�|�Jد�KxM$�א�4
د�א��Z&��u)A��Dא�<:�%�$�א�|�Jد�KxM$�א�4
د�א��Z&��u)A��Dא�<:�%�$�א�|�Jد�KxM$�א�4
د�א��Z&��u)A��Dא�<:�%�$�א�|�Jد�KxM$�א�4
د�א��Z&��u)A��Dא�<:�%�$�א�|�Jد�KxM$�א�4
د�א��Z&��u)A��Dא�<:�%�$�א�|�Jد�KxM$�א�4
د�א��Z&��u)A��Dא�<:�%�$�א�|�Jد�KxM$�א�4

وإمنــا قلنــا: إن العــدد الــذي يكفــي مــنهن اثنتــان خالفــاً للشــافعي يف قولــه: 
: ألن كــل جــنس قبلــت منــه شــهادة يف شــيء )5(ولغــريه يف قولــه ثــالث )4(أربــع

  .)6(على انفراد (كفى منه شخصان أصله الرجال)
مــا  فــاً أليب حنيفــة يف قولــه: إذا كــن وإمنــا قلنــا: ال تكفــي امــرأة واحــدة خال
؛ ألــا شــهادة يف حــق فلــم يثبــت )7(بــني الســرة والركبــة قبــل فيــه امــرأة واحــدة

شــخص واحــد أصــله ســائر احلقــوق؛ ألن شــهادة الرجــل آكــد وأقــوى  بشــهادة
النساء فإذا مل تقبل شهادة من رجل واحد، فشـهادة امـرأة واحـدة  من شهادة

  أوىل.
                                                 

  ).470()، الكافي:246)، الرسالة: (2/238انظر: التفريع: ( )1(
  في م: و' يتكلم. )2(
  في م و ر: وھذا أوضح. )3(
  ).201)، اbقناع: (303انظر: مختصر المزني: ( )4(
قال عثمان بن البتى: يكفي ث>ث؛ +ن كل موضع قبل فيه المساء كان العدد ث>ثة، كم�ا ل�و ك�ان معھ�ن رج�ل  )5(

  ).9/156(المغني: (
  ما بين قوسين سقط من ق. )6(
  ).4/56مع شرح الميداني: ( -انظر: مختصر القدوري )7(
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ة داعتبـــــاراً بـــــالوال )2(خالفـــــاً ملـــــن منـــــع ذلـــــك )1(وإمنـــــا تقبـــــل يف االســـــتهالل

  والرضاع؛ ألنه ال يطلع عليه الرجال يف غالب احلال.
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ل قـتقبـل فيمـا ال يتغـري حالـه وال ينت )3(وإمنا قلنا: إن الشهادة على السـماع
؛ ألن الضـرورة تـدعو إىل قبوهلـا وإال تلـف احلـق املشـهود بـه؛ ألن )4(فيهامللك 

تبقـى علـى مـر السـنني وتطــاول األوقـات، وكـان ثبـوت احلـق املشــهود  البينـة ال
بـــه ممـــا يـــؤمن تغـــريه وزوالـــه كـــالوالء الـــذي ال يصـــح نقلـــه عـــن امللـــك بـــل يبقـــى 

زت فيـه شــهادة مرياثـاً، وكـاملوت والنســب والوقـف احملـرم، ومــا أشـبه ذلـك فجــا
  السماع.

وصـفتها أن يشـهد شــاهدان إنـا مل نـزل نســمع أن فـالن بـن فــالن علـى مــر 
  ..وتطاول األوقات  السنني

الذي يسمع منه الشهود حد حمصور أكثر من ثلج الـنفس  )5(وليس للعدد
  .وثقتها إىل خربهم فهي يف معىن اخلرب املتواتر

ر ثابت ال يتغري إذا مـات أحـد أنه أم :ا تقبل فيهإووجه قوله يف النكاح: 
  .الزوجني فأشبه الوالء والوقف

مسـتقر بـدليل جـواز التنقـل فيـه )6(ووجه قوله: إنه ال تقبل فيه أن أصله غري
  فكان كالشهادة على األمالك أا تثبت بالسماع.

                                                 
  ).639مصباح المنير: : ھو خروج المولود صارخاً (الاHستھ=ل )1(
  ).9/156)، والمغني: (4/56منع ذلك اbمام أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (انظر اللبان في شرح مختصر القدوري: ( )2(
: ھو لقب يصرح الشاھد فيه باستناد شھادته لسماع من غي�ر مع�ين (ح�دود اب�ن عرف�ة: الشھادة على السماع )3(

)455.(  
  ).468-467كافي: ()، ال4/87المدونة: ( انظر )4(
  في م: للقدر. )5(
  غير: سقطت من م. )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919xא������pGא����������������K$�>��ل��36�א�������pGא������Kx$�>��ل��36�א�������pGא������Kx$�>��ل��36�א�������pGא������Kx$�>��ل��36�א�������pGא������Kx$�>��ل��36�א�������pGא������Kx$�>��ل��36�א�������pGא������Kx$�>��ل��36�א�������pGא������Kx$�>��ل��36
وإنــه يلــزم املكتــوب إليــه وإمنــا قلنــا: إن كتــاب القاضــي إىل القاضــي يقبــل، 

؛ ألنـــه لـــو مل يقبـــل ألدى إىل تلـــف احلـــق )1(مـــا فيـــه للضـــرورة إىل ذلـــك تنفيـــذ
ألن البينــة الـــيت للمـــدعي قــد تكـــون بغـــري البلــد الـــذي حيتـــاج إىل  املشــهود بـــه؛

وقــد ال يكــون هنــاك  ،تكلــيفهم الســفر إليــه ليشــهدوا بــه إقامتهــا بــه، فــال جيــوز
شــهادم يف املوضــع الــذي هــم بــه وكتــاب  المــن يعــرفهم بالعدالــة فلــم يبــق إ

احلـــــاكم الـــــذي حيتـــــاج إليـــــه يف إقامـــــة  احلـــــاكم الـــــذي يستشـــــهدون عنـــــده إىل
الشــهادة عنــده مبــا ثبــت عنــده مــن احلــق بشــهادم، وعلــى ذلــك مضــى أمــر 

  السلف.
القاضــي؛ ألنـــه ســـبب  )2(وإنــا قلنـــا: إنــه ال يثبـــت إال بشــاهدين دون طـــابع

أن ال يكـون إال بشـاهدين: أصـله إقـرار املـدعي جيب به تنفيذ احلكم فوجـب 
  .عليه

 )3(ووجــه قولــه يف الزنــا: إنــه يثبــت الكتابــة بشــاهدين أن الشــهادة بالكتــاب
غري الشهادة بالزنا؛ فإذا ثبت بالكتاب بشاهدين فاحلد يقـام بشـهادة األربعـة 

  .الذين شهدوا عند احلاكم األول
ام بكتـاب احلـاكم ومـا يقـام بـه ووجه القول بإنه البد مـن أربعـة أن احلـد يقـ

  من الشهادة ال يكون إال بأربعة، أصله الشهادة املباشرة. احلد
z�/#uא�z�/#uא�z�/#uא�z�/#uא�z�/#uא�z�/#uא�z�/#uא�z�/#uوא2020א�
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�Kوא
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�Kوא
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�Kوא
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�Kوא
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�Kوא
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�Kوא
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�Kوא
J,ً��و>�ل�אA�^&��ً.�36د��J,�pG�=(د�ZI�(�K����������������x?�(��&�C9�x?�(��&�C9�x?�(��&�C9�x?�(��&�C9�x?�(��&�C9�x?�(��&�C9�x?�(��&�C9�x?�(��&�C9���������

اختلف قول مالك فـيمن دفـع إىل شـهود كتابـاً مطويـاً وقـال: اشـهدوا علـى 
وكـذلك احلـاكم إذا كتـب كتابـاً إىل ما فيه هل يصلح حتملهم الشهادة أم ال؟ 

                                                 
  ).500)، الكافي: (2/246انظر: التفريع: ( )1(
  طابع: ھو الختم. )2(
  في ق: بالكتابة. )3(
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حــــاكم وختمــــه وأشــــهد الشــــهود بأنــــه كتابــــه ومل يقــــرأ علــــيهم فعنــــه يف ذلــــك 
  :)1(روايتان

إحــــــدامها أن الشــــــهادة جــــــائزة وإن مل يقــــــرأ الكتــــــاب، واألخــــــرى أــــــم ال 
  :يشهدون به إال أن يقرءون وقت حتمل الشهادة

ب، عرفوه فصح حتملهـم فوجه اجلواز، أنه أشهدهم على إقراره مبا يف الكتا
 كانـت تـرد علـيهم كتبـه  �ال النـيب مـه علـيهم؛ وألن عُ أالشهادة، أصله إذا قر 

  فيعملون مبا فيها من غري أن يقرءوها. 
دفـــع كتابـــا إىل  �ســـحق بـــدليل أن النـــيب إواســـتدل القاضـــي إمساعيـــل بـــن 

؛ )3(هوأمره أن يسري ليلتني مث يقرأ الكتاب فيتبـع مـا فيـ )2(بن جحشاعبد اهللا 
ه، ءوحيب طي ذلـك وإخفـا )4(وألن اإلنسان قد يكره أن يعلم غريه ما أقر به
  .ق يف ذلك ضرر ومشقةحِ لَ فلو مل جتز الشهادة عليه إال إذا أظهره ونشره لَ 

وإذا مل يقــــرءوا  )�m�m�m�md��c��b�a��`d��c��b�a��`d��c��b�a��`d��c��b�a��`llll)5ووجــــه املنــــع قولــــه تعــــاىل:
: "إن رأيــت �الكتابــة مل يعلمــوا مــا يشــهدون بــه فلــم جتــز شــهادم؛ ولقولــه 

وألن اخلط قد يعمل عليه ويزور فال يؤمن ذلك يف  ؛)6(مثل الشمس فاشهد"
  فإذا قرأه وعرف ما فيه أمنوا احليلة فيه. يالكتاب املطو 

  
  

                                                 
  ).475)، الكافي: (2/247انظر: التفريع: ( )1(
لى النجاش�ى فتنص�ر ھن�اك وكان رحل إ -أم المؤمنين -: الذي كانت عنده أم حبيبةعبد هللا بن جحش اQسدي )2(

  ).1/54)، شذرات الذھب: (4/145حتى مات (البداية والنھاية: (
  ).11/12)، سنن البيھقي: (2/10)، طبقات ابن سعد: (3/288انظر: سيرة ابن ھشام: ( )3(
  في م: ما أمر به. )4(
  .81سورة يوسف، اUية:  )5(
مان ب��ن مس��مول، وھ��و ض��عيف، واب��ن ع��دى ف��ي )، وف��ي إس��ناده محم��د ب��ن س��لي10/156أخرج��ه البيھق��ي: ( )6(

      ).4/198)، (انظر: تلخيص الحبير: (4/98)، صححه الحاكم: (6/2213الكامل: (
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��������

CI�Sא�Mد�J,�W�.CI�Sא�Mد�J,�W�.CI�Sא�Mد�J,�W�.CI�Sא�Mد�J,�W�.CI�Sא�Mد�J,�W�.CI�Sא�Mد�J,�W�.CI�Sא�Mد�J,�W�.CI�Sא�Mد�J,�W�.��������

شــهادة األعمــى جــائزة يف كــل مــا وقــع لــه العلــم بــه، وإمنــا مينــع فيمــا طريقــه 
ر أو بـارد أو لـني أو خشـن، وفيمـا فيقبل على ما يلمسـه أنـه حـا ،الرؤية فقط

  :)1(وفيما يشمه وكذلك فيما يسمعه ،يذوقه أنه حلو أو حامض
           لــك فكــانذد مــن هوالــدليل علــى ذلــك أن العمــى ال يــؤثر يف العلــم مبــا يشــ

فقـــد البصـــر كفقـــد غـــريه مـــن األعضـــاء يف أنـــه ال مينـــع قبـــول مـــا يتحملـــه مـــن 
  .الشهادة به

الصـوت فيقبـل عنـدنا سـواء حتملهـا أعمـى  هوما طريقـ ا شهادته باإلقرارمفأ
أو بصــري مث عمـــى خالفــاً أليب حنيفـــة والشــافعي يف قوهلمـــا: إــا ال تقبـــل إذا 

؛ ألن الصـوت طريـق ملعرفـة األشـخاص والتمييـز بـني األعيــان )2(أعمـى حتملهـا
  شرعا وعادة: 
أزواج فـــدليل مالــك رمحـــه اهللا أن الصـــحابة والتـــابعني رووا عـــن  أمـــا الشـــرع

، ومعلــوم أــم مسعــوا مــنهن مــن وراء حجــاب وإمنــا كــانوا مييــزون بــني �النــيب 
: "ال ميـنعكم مـن سـحوركم أذان بـالل فكلـوا �أشخاصهن بالصوت، وقوله 

، ومل يكونــوا يفرقــوا بينهمــا إال بالصــوت؛ )3(وأشــربوا حــىت يــؤذن ابــن أم مكتــوم
قوق، وقــد ثبــت أن وألن اإلقــدام علــى الفــروج أغلــظ مــن الشــهادة عليــه بــاحل

                                                 
  ).464)، الكافي: (2/236انظر: التفريع: () 1(
  ).202)، اbقناع: (4/60مع شرح الميداني: ( -انظر: مختصر القدوري )2(
  سبق تخريج الحديث. )3(
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ذلك إمجـاع علـى أن  )1(يطأ زوجته وهو ال يعرفها إال بالصوت؛ فدل  األعمى
  الصوت طريق مييز به بني األشخاص.

فهـي أن األعمـى إذا تكـرر عليـه مسـاع صـوت زوجتـه وولـده  )2(وأمـا العـادة
وصــديقه وطـــال اجتماعـــه معـــه وكثــر ألفـــه لـــه وطروقـــه لســمعه؛ وقـــع لـــه العلـــم 

ز بـــني أشخاصـــهم لســـماعه وصـــار ذلـــك لـــه بغـــريه وميـــ )3(بههوبعـــد شـــ بـــذلك
  ..فيه شك وال ريب )4(طريقا مستمراً ال خياجله

 صوته يف بعض األوقات فإنه إذا تبينـه زال وإن جاز أن خيفي عليه إذا غري 
عنه الشك، فحكمه يف هذا حكم البصـري إذا رأى الشـخص يف الظلمـة وأنـه 

ده هـعهـده بـه أو مـن كـان بع دَ ُعـلـو رأى مـن بَـ  إذا تبينه وتأمله عرفـه، وكـذلك
  .أمرداً والتحى فإنه يشتبه عليه اشتباها إذا حقق التأمل زال عنه

وإذا ثبـــت ذلـــك صـــح أن الصـــوت طريـــق مييـــز بـــه بـــني األشـــخاص فقبلـــت 
  شهادة األعمى معه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�KxMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�KxMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�KxMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�KxMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�KxMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�KxMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�KxMد�J|א��C9��Mد�J|7س،�وא�ySא�Mد�J,�K��������
، خالفــــــــا أليب حنيفــــــــة )5(شــــــــهادة األخــــــــرس جــــــــائزة إذا فهمــــــــت إشــــــــارته

؛ ألن الشـــهادة علـــم يؤديـــه الشـــاهد إىل احلـــاكم، فـــإذا فهـــم منـــه )6(والشـــافعي
بطريق الفهم مـن مثلـه قبلـت كالنـاطق إذا أداهـا بالصـوت، وألـا معـىن حيتـاج 
إىل النطق ليقع الفهم به فإذا تعذر النطق به جاز أن تقوم اإلشـارة مقامـه إذا 

  ر والطالق.وقع الفهم ا أصله اإلقرا

                                                 
  ل.في (ق): فدلي )1(
  العادة: سقطت من (م). )2(
  في (ق): تنبيھه وفي ر: تشبيه. )3(
  في (ق): ' يخالطه. )4(
  ).4643)، الكافي: (2/236انظر: التفريع: ( )5(
  ).3/177)، حاشية قليوبي وعميرة: (6/28انظر: شرح فتح القدير: ( )6(
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 يإال مـــن حكـــ )1(الشـــهادة علـــى الشـــهادة جـــائزة وهـــو قـــول كافـــة الفقهـــاء
ومل ينكــر عليــه أحــد مــن الصــحابة  )4(أجازهــا �؛ ألن عليــاً )3(منعهــا )2(عنــه

وال خالفـــــه، وألن الشـــــهادة طريقهـــــا األمانـــــة كاألخبـــــار فـــــإذا جـــــاز النقـــــل يف 
نفســـه معـــىن اآلخـــر، وألن شـــهادة العـــدل علـــى شـــهادة  حـــدمها فكـــذلك يفأ

أن يشهد به عنده وحيكم به إذا شـهد عنـده  يسوغ للحاكم احلكم به؛ فجاز
  اإلقرار.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�J96ود�
���������H�$�Kאز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!
ود��H�$�Kx�J96אز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!
ود��H�$�Kx�J96אز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!
ود��H�$�Kx�J96אز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!
ود��H�$�Kx�J96אز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!
ود��H�$�Kx�J96אز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!
ود��H�$�Kx�J96אز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!
ود��H�$�Kx�J96אز�א�|�Jد�C9��Mא�|�Jد�M$�א!��ق�وא!

خالفا أليب حنيفة يف قولـه: إـا ال جتـوز  )5(وجتوز يف احلقوق واحلدود كلها
بــــه؛ فجــــاز أن تســــمع فيــــه  ، وألنــــه حــــق مشــــهود)6(يف القتــــل وال يف احلــــدود

  الشهادة على الشهادة كسائر احلقوق.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33xe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�Kxe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�Kxe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�Kxe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�Kxe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�Kxe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�Kxe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�Kxe>Lא�Mد�J,�C9ن���>Lא�
J,ذא�G��&�8)O�$�K��������

إذا شهد اثنان على شهادة اثنني فإن شهد كـل واحـد منهمـا علـى شـهادة 
الشــهادة،وإن شـــهد واحـــد علـــى  )7(كــل واحـــد مـــن الشــاهدى األصـــل قبلـــت

شهادة كل واحد معىن يثبت عند احلاكم ؛ ألن )8(شهادة واحد آخر مل تقبل
كرنا اخلـالف يف نقـل الشـهادة علـى الشـهادة ذ فال يثبت بأقل من اثنني، وقد 

  .)9(يف الزنا ويف كتاب القاضي إىل القاضي بالزنا
��������

                                                 
  ).9/206انظر: المغني: ( )1(
  ).2/294حكى ذلك عن داود (اbشراف:  )2(
  في (ق): عنھم. )3(
  ).10/648)، المحلى: (8/339انظر: عبد الرزاق: ( )4(
  ).466)، الكافي: (2/240)، التفريع: (4/83انظر: المدونة: ( )5(
  ).4/86مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري333انظر: مختصر الطحاوي: ( )6(
  في (م): ثبت. )7(
  ).467-466)، الكافي: (2/240)، التفريع: (4/83انظر: المدونة: ( )8(
  بالزنا: سقطت من (م). )9(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44xe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�Kxe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�Kxe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�Kxe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�Kxe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�Kxe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�Kxe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�Kxe>Lא�C9��e>Lא�Mد�J,��A�u6�$�K��������
ويكفـــي أن يشـــهد اثنـــان علـــى اثنـــني، وقـــال عبـــد امللـــك: وال جيـــوز إال أن 

علـى األول وهـو أحـد  )1(هد على اآلخر اثنـان سـوى االثنـني الـذين شـهدايش
عــــن شــــهود  )3(، وإمنــــا قلنــــا: ذلــــك ألن شــــهود الفــــرع نقلــــوا)2(قــــويل الشــــافعي

األصل، واحلق يثبت بشهود األصل فصـار الشـاهدان كأمـا يشـهدان حبقـني 
  فلم حيتج إىل غريمها.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��Kx8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��Kx8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��Kx8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��Kx8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��Kx8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��Kx8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��Kx8Jد��J,�Zد���J|ع�א��H��K��������
هود عــن شــهادم بعــد أن شــهدوا وقبــل حكــم احلــاكم، قبــل إذا رجــع الشــ

رجوعهم ومل حيكم بتلك الشهادة يف كـل شـيء شـهدوا بـه، وكـذلك إن رجـع 
ألن ،  )5(، خالفـــاً ملـــن قــــال: إنـــه حيكـــم وال يلتفـــت إىل رجــــوعهم)4(بعضـــهم

احلكــم إمنــا يكــون بشــهادة يثبــت عليهــا ورجــوعهم عنهــا جيعلهــم مبنزلــة مــن مل 
من قوليهما دون املرجوع عنه كاحلـاكم إذا اجتهـد للثاين كم يشهد فيصري احل

  مث بان له اخلطأ قبل تنفيذ احلكم.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x8)!א�%�u�3א��
���������H��Kع�א�|�Jد�.4
�א��u�3%�א!(�H��Kx8ع�א�|�Jد�.4
�א��u�3%�א!(�H��Kx8ع�א�|�Jد�.4
�א��u�3%�א!(�H��Kx8ع�א�|�Jد�.4
�א��u�3%�א!(�H��Kx8ع�א�|�Jد�.4
�א��u�3%�א!(�H��Kx8ع�א�|�Jد�.4
�א��u�3%�א!(�H��Kx8ع�א�|�Jد�.4
�א��u�3%�א!(�H��Kx8ع�א�|�Jد�.4

فإن رجعوا بعد استيفاء احلكم مل ينـتقض برجـوعهم مث ال خيلـو املشـهود بـه 
 يكـون إخبـاراً  أو طالقاً أو قتالً أو حداً، وال خيلوا رجوعهم أن أن يكون ماالً 

  :)6(عن غلط أو تعمد كذب

                                                 
  في (ق): شھدوا. )1(
  ).203)، اbقناع: (312-311انظر: مختصر المزني: ( )2(
  في (م): نقله. )3(
  ).476)، الكافي: (2/240انظر: التفريع: ( )4(
  ).9/245حكى عن أبى ثور أنه شذ عن أھل العلم وقال: يحكم بھا (المغني:  )5(
  كذب: سقطت من (م). )6(
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نـتقض احلكـم م بـه قـاال: غلطنـا يف الشـهادة مل يفمن شـهد مبـال فلمـا حكـ
ومل يرجع على من أخذ املال ويغرمانه للمشهود عليـه، وإن رجـع أحـدمها غـرم 

  وقال عبد امللك يف الغلط ال يرجع عليهما بشيء. ،نصف احلق
وكـــذلك لـــو رجـــع  ،بغـــري خـــالفوإن قـــاال تعمـــدنا الكـــذب رجـــع عليهمـــا 

أحــدمها بإكــذاب نفســه غــرم نصــف املــال، فــإن شــهدا بقتــل أو قطــع مث رجــع 
غلــط، وإن كــان عــن عــن الديــة إن كــان  كالمهــا بعــد اآلخــر غرمــا أحــدمها أو

منهمـــا (ويغرمـــان الديـــة أيضـــاً هـــذا قـــول ابـــن القاســـم، وقـــال  )1(عمـــد يقـــتص
ا فعلــى اخلــالف الــذي يف العمــد وإن رجــع أحــدمه )2(أشــهب: يقــتص منهمــا)

  ذكرناه.
وإن شــهدا بطــالق مث رجعــا مل يغرمــا للــزوج الصــداق، فــإن شــهدا أنــه تــزوج 
امـــرأة وطلقهـــا قبـــل الـــدخول فاغرتمـــه احلـــاكم نصـــف الصـــداق مث رجعـــا غرمـــا 

  ..النصف الذي غرمه
منكـر للـدخول  )3(ولو شـهدا علـى دخولـه بزوجتـه عنـده وهـو مقـر بالنكـاح

  .رما نصف الصداقمث رجعا عن شهادما غ
غرمــا قيمتــه، ولــو   )4(ولــو شــهدا أنــه أعتــق عبــدا لــه مث رجعــا عــن شــهادما

منهــا  يعتــق مكاتــب غرمــا قيمــة كتابتــه أو مــا بقــ )5(جيــزنكانــت الشــهادة بت
  فإن شهدا بإعتاق أم ولد فال غرم عليهما.

  

                                                 
  في (ر): ' يقتص. )1(
  ما ين قوسين سقط من (م). )2(
  في (م): بالط>ق. )3(
  شھادتھما: سقطت من (م). )4(
  بتنجيز: سقطت من (م). )5(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77x8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�Kx8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�Kx8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�Kx8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�Kx8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�Kx8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�Kx8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�Kx8)!�3\�.?�א>A�B��4.�8
�א��u�3%�א!J��Hא���ل�.�ن���$�K��������
احلـق ال يـنقض بـه احلكـم خالفـاً  )1(قلنا: إن رجوعهم بعـد اسـتيفائهموإمنا 
ألن رجــوعهم إن كــان إكــذاباً هلــم ألنفســهم فــذلك ، )2(عنــه ذلــكي ملــن حكــ

وإن كـان عـن غلــط  ،تفسـيق مـنهم ألنفسـهم، واحلكــم ال يـنقض بقـول فاســق
فيجـــوز أن يكونـــوا غلطـــوا يف الثـــاين فـــال يقبـــل قـــوهلم وقـــد تعلـــق بـــاألول حـــق 

  هود له فلم جيز إبطاله بدعواهم.للمش
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88xد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�Kxد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�Kxد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�Kxد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�Kxد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�Kxد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�Kxد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�Kxد�J|�9?�א���=H���&�?&7א`�$�K��������

وإمنـا قلنـا: إــم يغرمـون مـا أغــرم الشـهود عليــه مـن املـال خالفــا لعبـد امللــك 
ون بـإتالف مـال غـريهم؛ ألـم ر ؛ ألـم يف العمـد مِقـ)3(منعه ذلك بالغلط يف

رمـــه، وقلنـــا ذلـــك يف اضـــطروا احلـــاكم إىل أن أغرمـــه مـــا شـــهدوا بـــه فلـــزمهم غ
  .الغلط؛ ألم بإتالفهم كالعمد

حـدمها أنـه يغـرم النصـف؛ ألن اإلتـالف مل يكـن بـه وحـده أوقلنا يف رجـوع 
واحد منهم من  لته كاملشرتكني يف قتل خطأ يلزم كولزم قدر ما أتلف بشهاد

  الدية بقسطه وكذلك املخطئ مع العامد يلزم املخطئ نصف الدية.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99ع��H7א��$�Kع��H7א��$�Kع��H7א��$�Kع��H7א��$�Kع��H7א��$�Kع��H7א��$�Kع��H7א��$�Kع��H7א��$�Kx=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z�x=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z�x=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z�x=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z�x=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z�x=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z�x=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z�x=^<و�N�/3�.�Mد�J|א��Z���������

وإمنــا قلنــا: يف الرجــوع عــن الشــهادة بقتــل أو قطــع أنــه إن كــان ذلــك بلغــط 
الديــــة ملــــا قــــدمناه، وال يقــــتص منهمــــا؛ ألن القصــــاص ال يكــــون إال يف  غرمــــا

  .ضالعمد احمل

                                                 
  في (م): بعد استيفاء. )1(
  ).9/249حكى ذلك عن سعيد بن المسيب وا+وزاعي: (المغني:  )2(
  ).467)، الكافي: (2/240ع: ()، التفري4/83انظر: المدونة: ( )3(
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ووجه القول: إنه ال يقتص منهما يف العمد أن شهادما سـبب ال مباشـرة 
 )1(غري ملجئ؛ ألن احلاكم قد كان ميكنه أن ينعـزل جيب ا القود، وألنه فال
  حيكم. فال

عـــن علـــي رضـــوان عليـــه أنـــه جـــاءه شـــاهدان  يووجـــه إجيـــاب القـــود مـــا رو 
فقاال: نشـهد أن هـذا سـرق فقطعـه مث جـاآه بـآخر فقـاال: أومهنـا هـو هـذا فـرد 

، ومل حيفــظ خــالف )2(قوهلمــا الثــاين، وقــال: لــو أعلمكمــا تعمــدمتا لقطعتكمــا
ألن الشــهود إذا كــان ظــاهرهم العدالــة وأدوا الشــهادة إىل احلــاكم لزمــه عليــه، و 

يطلبـه إذا ثبـت لـه مـن اآلدميـني فقــد  )3(احلكـم بشـهادم يف حقـوق اهللا وملـن
كاملكره لغريه على القتل ويلزمه القود   )4(صار ملجأ بشهادما فكان الشاهد

ن القاتـل مكرهـا وال جيب على هـذا أن يكـون علـى احلـاكم القـود كـاملكره؛ أل
مباشر مبا مل يكن له أن يباشره، واحلاكم مل يباشـر قـتالً حمرمـا وإمنـا باشـر أمـراً 

  أوجبته الشريعة فافرتقا.
وإمنا قلنـا: إمـا إذا شـهدا بطـالق قبـل الـدخول أو بعـده مث رجعـا فـال غـرم 

 ؛)5(عليهما خالفاً للشافعي يف قوله: يرجع عليهما مبهر املثل أو بكمال املهر
ألن بالدخول قد استحق عليه املهر كامال وبالعقد نصفه وإن كان مل يـدخل 

  ا على الزوج شيئاً بشهادما فال يلزمهما غرم.فيتل مل
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010xقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�KxقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�KxقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�KxقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�KxقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�KxقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�KxقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�KxقF^��.و���HوU��.د��J|ع�א��H��$�K��������

وإمنا قلنا: إما إذا شهدا بالزوجية وبالطالق قبـل الـدخول مث رجعـا فإمـا 
ما فلزمهمـا غرمـه اعتبـاراً يغرمان نصـف املهـر؛ ألمـا قـد أتلفـاه عليـه بشـهاد

                                                 
  في (ق): أن يقول. )1(
  ).10/251أخرجه البيھقي: ( )2(
  في (ق): ولما. )3(
  في (م): المشھود. )4(
  ).342-2/342انظر: مختصر المزني: المھذب: ( )5(
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ويفــارق األول؛ ألن املهــر كــان مســتحقاً عليــه بالعقــد  ،بشــهادة املبتــدأة باملــال
  الثابت.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�Kx�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�Kx�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�Kx�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�Kx�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�Kx�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�Kx�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�Kx�JO�)>.�7�A��HوU.د��J|ع�א��H��$�K��������

وإمنــا قلنــا: إمــا إذا شــهدا بدخولــه بزوجتــه يقــر بنكاحهــا مث رجعــا فإمــا 
اق، فـألن ذلـك القـدر هـو الـذي أتلفـاه بشـهادما؛ ألن يغرمان نصف الصد

النصف املستحق عليه بالعقد فلـم يتلفـاه عليـه ملـا قـدمناه، والثـاين ال يسـتحق 
إال بالـــدخول والـــدخول مل يثبـــت إال بقوهلمـــا، فـــإذا رجعـــا عـــن الشـــهادة فقـــد 

  اعرتفا أما أتلفاه عليه فيلزمهما غرمه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212���
�H��$�Kxkع�א�|�Jد�.34����H��$�Kع�א�|�Jد�.34����H��$�Kع�א�|�Jد�.34����H��$�Kع�א�|�Jد�.34����H��$�Kع�א�|�Jد�.34����H��$�Kع�א�|�Jد�.34����H��$�Kع�א�|�Jد�.34����H��$�Kع�א�|�Jد�.34�xk
�xk
�xk
�xk
�xk
�xk
�xk
���������

وإمنــا قلنــا: إمــا إذا شــهد عليــه بعتــق عبــده مث رجعــا أمــا يغرمــان قيمتــه؛ 
أتلفــاه عليــه فيلزمهمـا غــرم قيمتــه كمـا لــو شــهد عليـه مبــال لرجــل، وقلنــا  ألمـا

يغرمــــــان الكتابــــــة؛ ألــــــا املتلفــــــة دون الرقبــــــة، وقلنــــــا يف األم: ال  يف املكاتــــــب
  ستمتاع وال قيمة لذلك.يتلفا بشهادما إال اال يغرمان؛ ألما مل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313x8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�Kx8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�Kx8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�Kx8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�Kx8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�Kx8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�Kx8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�Kx8J�:u.�iذ��
4.��>�.��&�<�8Lد��J,�Mد�J|.�8)Oذא�G�K��������
 بفســقهم فــال  ةنــإذا حكــم احلــاكم بشــهادة شــهود قــم قامــت بعــد احلكــم بي

 م، ولـو قامـت بيبـرقهم أو كفـرهم ضـمن،  ةنـضمان عليه فيما أتلـف بشـهاد
باجتهــاد  )1(انفــرد احلــاكم والفــرق أن العدالــة والفســق طريقهمــا االجتهــاد وإذا

؛ ألن )2(وليس كذلك احلكم بشهادة العبيد والكفار مل ينقض باجتهاد مثله،
الكفــــر والــــرق؛ ألمــــا خالفــــه أمــــر ظــــاهر  ذلــــك ال اجتهــــاد فيــــه إذ ال خيفــــى
  الشهود فضمن احلاكم بتفريطه. حال )3(فاحلكم مع ذلك مقصر يف اختبار

                                                 
  في (م): وإذا نفذ الحكم. )1(
  ).465)، الكافي: (2/240انظر التفريع:  )2(
  في (ق): اجتھاد.في (م): تقصير اختيار و )3(
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........K�>��وא�����
�W$�א��K�>��وא�����
�W$�א��K�>��وא�����
�W$�א��K�>��وא�����
�W$�א��K�>��وא�����
�W$�א��K�>��وא�����
�W$�א��K�>��وא�����
�W$�א��K�>��وא�����
�W$�א����������

  :رجالن شيئاً فالتقسيم يرجع إىل ثالثة أشياء )1(إذا تداعى
  .أحدها إىل اليد
  .والثاين إىل البينة

  .والثالث إىل صفة الدعوى
فأمــا حكـــم اليـــد فينظــر فـــإن كانـــت الـــدعوى متســاوية مثـــل أن يـــدعي كـــل 
واحـــد مجيعـــه فـــإن مل يكـــن يف أيـــديهما وكـــان يف يـــد مـــن ال يدعيـــه لنفســـه مل 

 نـة فـحيكم ألحـدمها إال ببي حكـم لـه بـه، وإن أقـام اآلخـر  ةنـإن أقـام أحـدمها بي
عرضـــت  )2(فـــإن تســـاويا يف العدالـــة ،بينـــة نظـــر إىل أعـــدل البينتـــني فحكـــم بـــه

أحدمها حكم للحالف وإن حلفا قسم بينهمـا، وإن  اليمني عليهما فإن نكل
عليـه، وإن كـان ذلـك الشـيء يف أيـديهما فـاحلكم فيـه  نكال تركا على ما كانا

  ميكن يف أيديهما سواء. مثل ما لو
الـذي ال يـد معـه فـيحكم  يحدمها فهو أوىل بـه مـن املـدعأوإن كان يف يد 

وحكـــم لـــه بـــه، وإن نكـــل أقـــر  يلـــه بـــه مـــع اليمـــني، فـــإن نكـــل حلـــف املـــدع
  بينة فالبينة أوىل من اليد. ييد من هو يف يده فإن أقام املدع )3(على

 فـــإن تســـاويا ســـقطتا نـــة حكـــم بأعـــدل البينتـــنيوإن أقـــام صـــاحب اليـــد بي ،
صاحب اليـد أوىل، وسـواء كانـت الـدعوى يف ملـك مطلـق غـري مضـاف  وكان

                                                 
  في (ق): إذا تداعيا. )1(
  في العدالة: سقطت من (ق). )2(
  في (ق): عليه. )3(
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يتكـرر أو ال يتكـرر فـاملطلق أن يقـيم  )1(إىل سبب (أو يف مضاف إىل سبب)
  ..هذا الشيء له هكذا مطلقا )2(بينة بأن(هذا العبد ملكه) وأن

مثـــل أن وغـــري املطلـــق هـــو املضـــاف إىل ســـبب وهـــو أن يبـــني ســـبب امللـــك 
 ة نتجـت يف ملكـه  نة بأن هذا العبد ملكه ولد يف ملكه وأن هذه الدابـيقيم بي

  ..نسج يف ملكه )3(هكلوأن هذا الثوب م
متكرر ميكـن أن يتكـرر يف امللـك مثـل الغـراس  :مث هذا السبب على ضربني

إذا قــال كــل واحــد منهمــا غرســته يف ملكــي فهــذا ميكــن أن يتكــرر بــأن يغــرس 
نسج الثوب اخلـز علـى مـا يقولـه أهـل صـنعته ميكـن أن ينسـج دفعتني وكذلك 

  دفعتني، ومنه ما ال ميكن تكراره كالوالدة والنتاج ونسج لثوب القطن.
إذا تـداعى رجـالن شـيئاً فـال خيلـو  : وأما التقسيم علـى البينـة فهـو أن يقـال

حـدمها أو أن تكـون البينـة مـع أأن يكون مع كل واحد بينة أو ال بينـة أو مـع 
نـة نظـر إىل أعـدهلما فـإن أقـام كـل واحـد منهمـا بي  :دمها وال بينة مع اآلخـرأح

فحكم به، وإن تساويا عرضت األميان عليهما فإن حلفا حكـم بـه لصـاحب 
م بينهما إن مل يكـن يـدا وكـان يف أيـديهما، وإن مل تكـن أو قس  ،اليد (منهما

(وإن   ،نهمــامــع أحــد منهمــا بينــة عرضــت األميــان عليهمــا فــإن حلفــا قســم بي
كـان مـع أحـدمها بينــة  نإ، و )4(حـد منهمـا يـد كـان لصـاحب اليـد)أكـان مـع 

وال بينـــة مـــع اآلخـــر حكـــم بـــه لصـــاحب البينـــة ســـواء كـــان صـــاحب اليـــد أو 
  .)5(اخلارج إال أن صاحب اليد ال يكلف بينة ابتداء ألن اليد مغنية عنها)

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )2(

  ملكه: سقط من (م). )3(
  ما بين قوسين سقط من ق ومن (م). )4(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )5(
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 ى متسـاوية أوأن تكـون الـدعو  :على صفة الدعوة ال خيلـو )1(وأما التقسيم

  : )2(خمتلفة
 ثـوب فإن كانت متساوية فـاحلكم علـى مـا ذكرنـاه، وإن كانـت خمتلفـة مثـل

أحدمها مجيعـه ويـدعى اآلخـر نصـفه، أو يكـون بـني ثالثـة:  ييدع )3(أو كيس
فإن تقسيم اليد والبينة : يدعى أحدهم كله واآلخر نصفه ويدعى الثالث ثلثه

عيــه يــديهم أو يف يــد غــريهم ممــن ال يد علــى مــا قــدمناه ال خيلــو أن يكــون يف أ
حدهم، مث ال خيلـو أن يكـون مـع أحـدهم بينـة أو أن يكـون ألنفسه أو يف يد 

  مع كل واحد منهم بينة: 
فإن كان مع أحدهم بينة حكـم لـه بـه سـواء كـان يف يـده أو يف أيـديهم أو 
يف غــريهم، وإن كــان مــع كــل واحــد مــنهم بينــة حكــم بأعــدهلا أو ال بينــة هلــم 

  ..يعاً عرضت األميان عليهم مث قسم بينهممج
فــإن مل يكـــن يف أيـــدهم قســـم علـــى موجـــب دعـــواهم، وإن كـــان يف أيـــدهم 

  يف ذلك على وجهني:  فاختلف
واآلخــر علــى موجــب دعــواهم علــى مــا  ،أحــدمها أنــه يقســم علــى عــددهم

  خلالف منها.اوموضع  )4(بعد وحنن نتكلم على تفصيل اجلملة نبينه من
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11د��N�Kد��N�Kد��N�Kد��N�Kد��N�Kد��N�Kد��N�Kد��N�Kو��6ن���������N��IJA
AN�$�?�9��C�

N��IJAو��6ن�א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;AN�$�?�9��C�

N��IJAو��6ن�א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;AN�$�?�9��C�

N��IJAو��6ن�א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;AN�$�?�9��C�

N��IJAو��6ن�א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;AN�$�?�9��C�

N��IJAو��6ن�א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;AN�$�?�9��C�

N��IJAو��6ن�א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;AN�$�?�9��C�

N��IJAو��6ن�א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;AN�$�?�9��C�
א!G��I�(�8)ذא����Z)Aא�|�%�א;

x?��
A�B�Z&�
A�$x?��
A�B�Z&�
A�$x?��
A�B�Z&�
A�$x?��
A�B�Z&�
A�$x?��
A�B�Z&�
A�$x?��
A�B�Z&�
A�$x?��
A�B�Z&�
A�$x?��
A�B�Z&�
A�$��������
وإمنا قلنـا: إنـه مل يكـن الشـيء املـدعى عليـه يف أيـديهما أو كـان يف يـد مـن 
ال يدعيـه لنفسـه أو مل يكــن يف يـد أحــد، فإنـه ال حيكـم بــه ألحـدمها إال ببينــة 

                                                 
  في (م): اليمين. )1(
  ي (ق): مختلطه.ف )2(
  في (ق): كبش. )3(
)، الرس�الة: 2/242)، التفري�ع: (98-4/92)، المدونة: (726-2/725في جملة ھذه ا+حكام انظر: الموطأ: ( )4(

  ).474-478)، الكافي: (246-247(
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، )1(قـــوم دم قـــوم وأمـــواهلم": "لـــو أعطـــى النـــاس بـــدعاويهم ال دعـــى �لقولـــه 
، وألمــــا متســــاويان يف الــــدعوى ال )2(وقــــال للمــــدعي: "شــــاهداك أو ميينــــه"

  يرجع أحدمها على اآلخر فلم يكن أوىل منه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�Kx�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�Kx�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�Kx�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�Kx�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�Kx�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�Kx�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�Kx�IJ>&��>��م�א��<N�Z;�8)!א�$�K��������

  : "البينــة علــى�وإمنــا قلنــا: إن مــن أقــام البينــة منهمــا حكــم لــه بــه لقولــه 
وألنه قد أتى بالسبب الـدال علـى  )4("شاهداك أو ميينه" ، وقوله:)3(املدعى" 

  .صدقه فيما ادعاه فوجب احلكم به له
ـــــى ببينـــــة نظـــــر إىل أعـــــدهلما فرجحـــــت علـــــى  ـــــا: إن اآلخـــــر إذا أت وإمنـــــا قلن
األخـــرى، خالفـــاً أليب حنيفـــة والشـــافعي يف قوهلمـــا: إن الزيـــادة يف العدالـــة ال 

 )6(مبنيــة يا علــى العدالــة وهــ؛ ألن الشــهادة تقــف صــحته)5(يقــع ــا تــرجيح
على االجتهاد فكانـت الزيـادة فيهـا مطلوبـة؛ ألـا أبلـغ يف التوثيـق وأقـرب إىل 
صـــحة مـــا يشـــهد بـــه، وألن الشـــهادة أقـــوى مـــن اخلـــرب؛ ألنـــه نـــص فيهـــا علـــى 

يـنص علــى  رب ملويف اخلـ، العـدد فلـم يقبـل فيهـا قـول العبـد وال املـرأة بانفرادمهـا
املــرأة، مث كانــت صــفة العدالــة يقــع ــا الرتجــيح يف  والعــدد ومل مينــع يف العبــد 

كـــان أوىل بـــأن يصـــار إىل خـــربه، كـــان يف   )7(اخلـــرب فمـــن كـــان (أعـــدل وأوثـــق)
الشـــهادة أوىل وال يلـــزم علـــى مـــا قلنـــاه زيـــادة ألنـــه منصـــوص عليـــه فـــأغىن عـــن 

  االجتهاد.

                                                 
  ).3/1336أخرجه مسلم في ا+قضية باب: اليمين على المدعى عليه: ( )1(
)، ومس�لم ف�ي ا+يم�ان ب�اب: وعي�د 1/123إذا اختل�ف ال�راھن والم�رتھن: ( أخرجه البخاري في الرھن ب�اب: )2(

  ).1/122من اقتطع حق المسلم: (
) ومس��لم ف��ي ا+قض��ية 5/166( (إن ال��ذين يش��ترون بعھ��د هللا وأيم��انھم) أخرج��ه البخ��اري ف��ي التفس��ير ب��اب: )3(

  ).3/1336باب: في اليمين على المدعي عليه: (
  اً.سبق تخريج الحديث قريب )4(
  ).2/334)، المھذب: (313-312)، مختصر المزني: (328انظر: مختصر الطحاوي: ( )5(
  في (ق): ويمين عليه. )6(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )7(
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ســقطتا؛ ألن إحـــدامها ليســت بـــأوىل مـــن  وإمنــا قلنـــا: إذا تســاويا يف العدالـــة
  .األخرى فكانا كمن ال بينة معهما

ن إ، فـيوإمنا قلنا: تعرض األميـان عليهمـا فـألن اليمـني أحـد احلجـج للمـدع
حلــف أحــدمها ونكــل اآلخــر حكــم بــه للمحــالف؛ ألنــه قــد ســاوى صــاحبه 
بالبينــــة وزاد عليــــه بــــاليمني فكــــان أرجــــح منــــه، وإن حلفــــا قســــم بينهمــــا ألن 

أوىل مــن اآلخـــر؛ لتســاويهما فيمــا يقتضـــي  تقــادم إذا وجــد مل يكـــن أحــدمهاال
  .احلكم به ملن يثبت له فلم يبق إال ما قلناه

ممـا يـرى اإلمـام أن يفـق  )1(وقد قال مالك: إال ن يكون ذلك الشـيء شـيئاً 
  .احلكم فيه فال يسقم بينهما والنظر هو األول

البينتـني  )2(انـا عليـه، فـألن تسـاوىوإمنا قلنا: إما إذا نكال تركا علـى مـا ك
مينع احلكم مـع إحـدامها، وإمنـا عرضـنا األميـان عليهمـا لريجـع أحـدمها فـيحكم 

  له فأما إذا مل يوجد ذلك فقد أضعفا دعوامها فرتكا على ما كان عليه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x�IJA
AN�$���

G�Kx�IJAذא��6ن�א�|�%�א;AN�$���

G�Kx�IJAذא��6ن�א�|�%�א;AN�$���

G�Kx�IJAذא��6ن�א�|�%�א;AN�$���

G�Kx�IJAذא��6ن�א�|�%�א;AN�$���

G�Kx�IJAذא��6ن�א�|�%�א;AN�$���

G�Kx�IJAذא��6ن�א�|�%�א;AN�$���

G�Kx�IJAذא��6ن�א�|�%�א;AN�$���
��������G�Kذא��6ن�א�|�%�א;

احلكم فيـــه مثـــل مـــا وإمنـــا قلنـــا: إن الشـــيء املـــدعي إذا كـــان يف أيـــديهما فـــ
ال رجحان ألحدمها على اآلخر؛ ألن اليد وإن كان الرتجـيح يقـع  قدمناه فإنه

))3ا ملن
  حصلت له فقد تساويا فيها فكان كتساويهما يف البينة. 

��������
��������
��������

                                                 
  شيئا: سقطت من (م). )1(
  في (م): تھاتر. )2(
  في (ق): أن. )3(
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ON�
A�$x�I�
ON�
A�$x�I�
ON�
A�$x�I�
ON�
A�$x�I�
ON�
A�$��������
نة لـه مـع وإمنا قلنا: إن كان يف يد أحدمها كان أوىل من املدعي الذي ال بي

ميينه؟ ألن اليد ظاهرها يدل على امللك فقد حصل أقوى سبب مـن املـدعي؛ 
  اخلارج. على فكانت البينة

: �قـــال  ى عليـــه وقـــدوإمنــا كانـــت اليمـــني علـــى صـــاحب اليــد؛ ألنـــه مـــدع
واليمني تكون  ،، وألنه أقوى سببا باليد واحليازة)1("اليمني على املدعي عليه"

  .سببا نيأقوى املتداعي ةيف جنب
وإمنا مل حيكم له مبجـرد اليـد دون اليمـني؛ ألن السـبب الواحـد ال حيكـم بـه 

  دون أن ينضاف إليه غريه كالشاهد الواحد.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66�
���������G�KCCCCCCCC��������x?�9�x?�9�x?�9�x?�9�x?�9�x?�9�x?�9�x?�9ذא�X(/�א;
�G�Kذא�X(/�א;
�G�Kذא�X(/�א;
�G�Kذא�X(/�א;
�G�Kذא�X(/�א;
�G�Kذא�X(/�א;
�G�Kذא�X(/�א;
�G�Kذא�X(/�א;

وإمنــا قلنــا: إنــه إذا نكــل انتقلــت اليمــني  (إىل جنبــة املــدعي؛ ألن ســببه قــد 
  )2(اليمــني إىل جهتــه)أقــوى ســببا منــه فانتقلــت  يضــعف بنكولــه فصــار املــدع

عليـــه يكـــون بـــاليمني يف جنبتـــه لقـــوة ســـببه بـــرباءة الذمـــة يف  عىدأن املـــكمـــا 
  األصل وإذا كان مع املدعي شاهد انتقلت اليمني إليه لقوة سببه.

وإمنـا قلنـا: إنــه إذا حلـف املــدعي حكـم لــه بـه؛ ألنــه قـد اجتمــع لـه ســببان: 
  .ميينه ونكول خصمه وذلك مؤثر يف احلكم

أضـــعف دعـــواه  )3(قلنـــا: إنـــه إذا نكـــل أقـــر صـــاحب اليـــد؛ ألن نكولـــهوإمنـــا 
  وصار كأما مل يتأتيا بشيء ورجح اآلخر عليه باليد.

  

  
                                                 

  سبق تخريج الحديث. )1(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )2(
  ل.في (م): وحصو )3(
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وإمنــا قلنــا: إذا كــان للمــدعي بينــة كانــت أوىل مــن اليــد؛ ألــا أرجــح منهــا؛ 

، والبينــة مفســرة، )1(ةألن البينــة تشــهد مبــا ال تشــهد بــه اليــد؛ ألن اليــد مبهمــ
ومل يفــــرق،  )2(: "البينــــة علــــى املــــدعي"�منــــا حيكــــم لليــــد بالظــــاهر ولقولــــه إو 

  وفائدة ذلك أنه إذا أقامها حكم له ا.
وإمنا قلنا: إن صاحب اليد إذا أقام بينـة رجـح بأعـدل البينتـني ملـا بينـاه أن: 

رتجـــيح واحلكـــم ـــا موقــوف علـــى حصــوهلا فوجـــب ال ،الغــرض بالبينـــة العدالــة
  بالزيادة فيها.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88xن���
��������G�Kذא��:�و��א;
���نG�Kxذא��:�و��א;
���نG�Kxذא��:�و��א;
���نG�Kxذא��:�و��א;
���نG�Kxذא��:�و��א;
���نG�Kxذא��:�و��א;
���نG�Kxذא��:�و��א;
���نG�Kxذא��:�و��א;

خالفـاً وإمنا قلنا: إما إذا تسـاويا حصـل التهـاتر وحكـم بـه لصـاحب اليـد 
بينة اخلارج أوىل إذا كانت يف مـال مطلـق أو مضـاف حنيفة يف قوله: إن  أليب
بعــريا فجــاء هــذا  �أن رجلــني تــداعيا عنــد النــيب  يملــا رو  )3(ســبب يتكــرر إىل
، وألمـا متـداعيان يتســاويا يف إقامـة البينــة )4(نـة فقضـى بــه ملـن هـو يف يــدهببي

وانفـــراد أحـــدمها باليـــد فوجـــب أن تقـــدم بينتـــه ألجـــل اليـــد أصـــله الـــدعوى يف 
، وألن كـــل واحـــد )5(امللـــك املضـــاف إىل الســـبب ال يتكـــرر كـــالوالدة والنتـــاج

د أقــــوى لصــــاحبه يف الــــدعوى قبــــل البينــــة إال أن صــــاحب اليــــ منهمــــا مســــاوٍ 
م د أمــره فُقــ يَ فلمــا انفــرد بــذلك قــوِ  ىوأرجــح بثبــوت يــده علــى الشــيء املــدع

علــى املــدعي لرجحانــه باليــد، وهــذه حاهلمــا بعــد البينــة؛ ألمــا تســاويا فيهــا 

                                                 
  في (م): متھمة. )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  ).34-4/32مع شرح الميداني: ( -)، نختصر القدوري354-353انظر: مختصر الطحاوي: ( )3(
)، وق��ال 4/210)، وإس�ناده ض�عيف (تلخ�يص الحبي�ر: 10/256)، والبيھق�ي: (4/209أخرج�ه ال�دارقطني: ( )4(

  في الكبير، ورجال أحدھما رجال الصحيح. )، ورواه الطبراني3/206صاحب مجمع الزوائد: (
  في ق النكاح. )5(
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 يكونـــا فـــانفرد صـــاحب اليـــد بيـــده كمـــا كـــان قبـــل ملوســـقطتا فصـــار كأمـــا 
  .البينة

  تني اعتباراً حبال االبتداء.وإمنا عرضنا األميان عليهما بعد اتر البين
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99���
���������Kxxxxxxxxא�QF3yB$�א�
����Kא�QF3yB$�א�
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����Kא�QF3yB$�א�
����Kא�QF3yB$�א�
����Kא�QF3yB$�א�
����Kא�QF3yB$�א�
����Kא�QF3yB$�א�

وهــــو  )1(فأمــــا اخــــتالف الــــدعوى مثــــل أن يتــــداعى رجــــالن ثوبــــا أو كبشــــاً 
أو ثالثـــة ويـــدعي الثالـــث  ،بأيـــديهما يـــدعي أحـــدمها الكـــل واآلخـــر النصـــف

الثلـــث فقـــد ذكرنـــا أن أصـــحابنا خيتلفـــون يف كيفيـــة قســـمته بيـــنهم فمـــنهم مـــن 
ومـنهم مـن يقـول: يقسـم  ،بالتسـوية )2(نهم على عدد املـدعنييقول: تقسم بي

  بينهم على صفة اختالف الدعوى.
وصورة القول األول أن يتداعى رجالن كبشاً أو ثوبـاً وهـو بأيـديهما يـدعى 
أحدمها الكل واألخر النصف فيكـون بينهمـا نصـفني وكـذلك إن ادعـاه ثالثـة 

احلكـــــم علـــــى موجـــــب  يـــــدعي الثالـــــث الثلـــــث يكـــــون بيـــــنهم أثالثـــــا، وصـــــورة
االخــتالف يف الــدعوى يف املســألة األوىل أن حيكــم ملــدعي الكــل بثالثــة أربــاع 

  النصف بربعه فيقسم بينهم على أربعة أسهم. املدعي وملدعي
ويف املسـألة الثانيــة إذا ادعــى أحــدهم الكـل والثــاين النصــف والثالــث الثلــث 

لكــل مخســة وعشــرون : منهــا ملــدعي ا)3(يقســم بيــنهم علــى ســتة وثالثــني جــزءاً 
  :وملدعي النصف سبعة وملدعي الثلث أربعة أسهم

يف أســـباب احلكـــم  )4(واحـــتج مـــن ذهـــب إىل القـــول األول بـــأم متســـاوون
 ألم قد تساووا يف اليمـني ويف احليـازة؛ ألن مـدعى األكثـر مسـاوٍ ،  والرتجيح

                                                 
  (م): كيسا. )1(
  في (م): المتداعين. )2(
  في (م): سھما. )3(
  في (ق): متساويان. )4(
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يف وإمنـــا يزيـــد عليـــه بالـــدعوى وذلـــك ال يوجـــب زيـــادة  ملـــدعى األقـــل يف اليـــد؛
احليازة، وإذا مل يكن معهم ما يرجح به أحدهم علـى اآلخـر وجـب تسـاويهم 

  يف القسم فأما إذا مل يكن يف أيديهما فعلى موجب االختالف.
واحــــتج مــــن ذهــــب إىل القــــول الثــــاين بــــأن قــــال: إذا ادعــــى أحــــدمها الكــــل 

اآلخر النصف فمدعى النصف مقر بأنه ال حق له يف النصف اآلخـر  وادعى
الكل قد حازه وليس أحـد خياصـمه  يععيه كان كمد ف الذي يد النص فصار

ويصري التداعي يف النصف الباقي فيقسـم بينهمـا لتسـاويهما يف  فيه فيكون له
يف املسألة الثانية يقال ملـدعي النصـف ومـدعي الثلـث: أنتمـا  حيازته، وكذلك

خصـومة  الباقي الحـق لكمـا فيـه فسـلماه إىل مدعيـه إذ ال ان بأن النصفرّ قِ مُ 
(وحيصـل التـداعي بـني مـدعي  ،النصـف ملـدعي الكـل بينكما وبينه فيـه فيصـري

)1(النصــف ومــدعي الثلــث)
فيقــال ملــدعي الثلــث: أنــت معــرتف بــأن الســدس  

الزائــد علــى الثلــث الحــق لــك فيــه فســلمه إىل مــن يدعيــه، فيصــري بــني مــدعي 
نصفني  الكل سبعة وبني مدعي النصف وأيديهما متساوية فيه ليقسم بينهما

أسهم من اثىن عشر سـهما وملـدعي سـهم مـن  سبعة فيصري بني املدعي الكل
مث يبقى الثلث وهم يتداعونه بالسوية وأيديهم عليـه متسـاوية  ،اثىن عشر ما

 ثلـثفيقسم بيـنهم علـى موجـب دعـواهم بالسـوية فيكـون لكـل واحـد سـهم و 
ملــــدعي عشــــر ســــهماً، ويصــــري  ري ملــــدعي الكــــل مثانيــــة وثلــــث مــــن اثــــىنصــــ(في

 )2(النصف سهمان وثلث من اثىن عشر سهماً، وملدعي الثلـث سـهم وثلـث)
فيضرب يف خمرج الكسر لتسلم السهام فيكون ستة وثالثـني وكـذلك االعتبـار 

  يف اختالف التداعي يف األنصباء.

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  ما بين قوسين من (ق).) 2(



269 

 عيـــه كـــل واحـــد ومـــن أصـــحابنا مـــن يقـــول يف التـــداعي: إذا اختلـــف مـــا يد
فكانـــت زيـــادة علـــى املـــال كـــالعول قســـم منهمـــا أمـــا إذا أمجعـــت الـــدعاوي 

بينهم على موجب العول فضم الدعوتني مث ينظر إىل ما اجتمع بيده، فجعل 
وهــذا علــى القــول بــأن القســم موجــب الــدعوى ، النصــاب الــذي يقســم عليــه

  وبيانه:
 إذا تــداعى رجـــالن ثوبـــاً وادعـــى أحـــدمها مجيعــه واآلخـــر نصـــفه يكـــون كـــأن

ن ثالثــــة: ملــــدعي الكــــل الثلثــــان وملــــدعي املســــألة عالــــت بالنصــــف فيكــــون مــــ
  النصف الثلث.

 ى: قسم املدع)1((وإذا ادعى أحدمها الكل واآلخر النصف واآلخر الثلث)
بيـــنهم علـــى أحـــد عشـــر ســـهما ملـــدعي الكـــل ســـتة، وملـــدعي النصـــف ثالثـــة، 

املــــال علـــــى  قوملــــدعي الثلـــــث اثنــــان قـــــال: ألــــم إذا تســـــاووا يف اليــــد وضـــــا
  .)2(بأوىل من اآلخر فيجب أن يتساووا يف النقص مل يكن أحدهم ىالدعاو 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x�IJA
A�.��ً.�Lא����

G�Kx�IJAذא��A�.��ً.�Lא����

G�Kx�IJAذא��A�.��ً.�Lא����

G�Kx�IJAذא��A�.��ً.�Lא����

G�Kx�IJAذא��A�.��ً.�Lא����

G�Kx�IJAذא��A�.��ً.�Lא����

G�Kx�IJAذא��A�.��ً.�Lא����

G�Kx�IJAذא��A�.��ً.�Lא����
��������G�Kذא��

ولــو تــداعيا ثوبــاً بأيــديهما فقــال أحــدمها: يل نصــفه، والنصــف الثــاين لزيــد، 
وقـال اآلخـر: يل نصـفه، ونصــفه لزيـد وال شـيء لــك فيـه:  قسـم بينهمــا؛ ألن  

قد حازه فال يكون للمقر كل واحد منهما يقر للغائب بنصيب اآلخر الذي 
  .)3( له شيء
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�Kx�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�Kx�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�Kx�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�Kx�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�Kx�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�Kx�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�Kx�Y�Yn��gوU��MN7&وج�אU��Cאد��ZI�(�K��������

 إذا ادعى أنه تزوج امرأة تزوجياً صـحيحاً مسعـت دعـواه ومل يكلـف أن يـذكر

خالفاً ألحد قـويل الشـافعي يف قولـه: إن الـدعوى ال تسـمع  )4(شرائط النكاح
                                                 

  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  ).482-481).، الكافي: (243-2/242)، التفريع: (98-4/97في جملة ھذه ا+حكام انظر: المدونة: ( )2(
  انظر: المراجع السابقة. )3(
  ).480انظر: الكافي: ( )4(
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وشــهود عــدول بإذــا إن   يــذكر شــروط الصــحة فيقــول تزوجتهــا بــويل إال بــأن
  :)1(كانت ممن تستأذن

شـروط  )2(فوجب اسـتماعها أصـله إذا ذكـر حودليلنا أنه دعوى عقد صحي
صــحتها، وألنــه عقــد معاوضـــة فوجــب أن يســمع الـــدعوى فيــه علــى الصـــحة 

  جمملة من غري اعتبار بذكر شروط الصحة أصله البيع.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�K.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�K.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�K.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�K.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�K.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�K.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�K.N�C9���>Aد�Cאد��Z��e>.Bא�
ON7א��<G�Kx�����������8Jא;���8J�xא;���8J�xא;���8J�xא;���8J�xא;���8J�xא;���8J�xא;���8J�xא;�

إذا مــات رجــل وتــرك ابنــني فــادعى رجــل علــى امليــت دينــا فــأقر لــه أحــدمها 
شــهادته (وشــهد لــه بــه حلــف املــدعي واســتحق مجيــع  )3(فــإن كــان ممــن تقبــل

د لزمه نصف هتقبل شهادته ولكنه مل يكن يش )4(وإن كان ممن ال) ،الدعوى
آلخـر أو قامـت ما اعرتف له به وهو مقدار ما كان نصـيبه لـو اعـرتف االبـن ا

  .)6(وقال أبو حنيفة يلزم املقر اإلرث يف حصته )5(له بينة
وإمنا قلنا: إنه إن شهد به لزم مـع اليمـني مجيـع الـدعوى؛ ألـا دعـوى مـال 

  .فقبل فيها الشاهد مع اليمني كسائر الدعوى
وإمنا قلنا: إن شهادة االبن مقبولة ألن شهادة األخ على أخيه مقبولة فيما 

  .ع معرة عن الشاهد أو األخ، وألن التهمة عنه زائلة يف ذلكيتعلق بدف
 وإمنا قلنا: إنه يلزمه بـإقراره؛ ألنـه مقـر بـأن غـريه يسـتحق مـاال يف يـده فلزمـه

  دفعه إليه.

                                                 
  ).198انظر: اbقناع: ( )1(
  في (ق): إذا أنكر. )2(
  في (ق): ممن ' تقبل. )3(
  ما بين قوسين سقط من (ق).) 4(
  ).459،481)، الكافي: (4/104انظر المدونة: ( )5(
  ).2/87مع شرح الميداني: ( -انظر مختصر القدوري )6(
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علـى  )1(وإمنا قلنا: إنه ال يلزم اآلخر شيء بـإقرار أخيـه، ألن إقـرار اإلنسـان
  .غريه غري مقبول

ثــر مــن قــدر مــا كــان يلزمــه لــو أقــر اآلخــر؛ ألن وإمنــا قلنــا: ال يلــزم املقــر أك
إقراره عليه وعلى أخيه فلم يلزم ظلم غريه، وألنه معىن يستحق يف املال مقـدم 
علـــى املــــرياث فوجــــب إذا اعــــرتف بــــه بعــــض الورثــــة أن تلزمــــه يف حصــــته دون 

  حصة من مل يعرف أصله الوصية.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313x����������Kא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א�����Kxא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א�����Kxא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א�����Kxא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א�����Kxא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א�����Kxא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א�����Kxא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א�����Kxא�QF3yא�Uو�eH$�&�3ع�א���

جان يف متاع البيت فادعى كل واحد منهما أنه لـه وال بينـة إذا اختلف الزو 
  هلما وال ألحدمها نظر:

فإن كان من متاع النساء فهو للمرأة مع ميينها، وإن كان مـن متـاع الرجـال 
  .فهو لرجل مع ميينه

وقال  سحنون: ما يعرف ألحدمها فهو لـه بغـري ميـني ومـا كـان يصـلح هلمـا 
  .مجيعا فهو للرجل مع ميينه

ل املغــرية: هــو بينهمــا بعــد أميامــا وســواء كــان اختالفهمــا قبــل الطــالق وقــا
 كان االختالف منهمـا أو  ،أو بعده كانت الدار بينهما أو ألحدمها أو بكراء

كانــا حــرين أو عبــدين أو   ،ورثتهمــا أو مــن ورثــة أحــدمها مــع حيــاة اآلخــر مــن
  كانت الزوجة مسلمة أو ذمية.  ،حدامهاأ

واملتــاع  ،نســاء كـاحللى وثيــاب النسـاء والغــزل واجلهـازواملتـاع الــذي يصـلح لل
والــذي يصــلح للرجــل كالســيف والــدرع والــرمح وســائر الســالح وثيــاب الرجــل 
وكتب العلم واألدب، والذي يصلح هلما مجيعاً كالدراهم والدنانري وغري ذلك 

                                                 
  اbنسان: سقطت من (ق). )1(
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ممــا ال خيــتص يف العــرف بأحــدمها ســواء كانــت أيــديهما عليــه شــاهدة مثــل أن 
  .)1(مثل خشبة موضوعة يف الدار ضني عليه حكماً يكونا قاب

 ق يف ذلـك ووافقنا أبو حنيفة يف ذلك كله إال يف الذي يصلح هلمـا فإنـه فـر
فهو  فهو له وإن كان ميتاً  فقال: إن كان حياً  أو ميتاً  بني الرجل إذا كان حياً 

مـا ، وقال الشافعي: من أقام البينة علـى شـيء فهـو لـه وإال كـان بينه)2(للمرأة
  .)3(بعد أمياما
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�Kx?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�Kx?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�Kx?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�Kx?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�Kx?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�Kx?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�Kx?ن���)A��I�
OS�¦9#A��&ن�N�$�K��������

وإمنــا قلنــا: إن مــا يصــلح ألحــدمها يكــون لــه؛ ألن اليــد ملــا كانــت مــؤثرة يف 
بــدليل أن مــن ادعــى عمامــة علــى رأس رجــل فــإن القــول  ،ت عليــهامللــك ودلــ

 قول من هي عليه، وقد ثبت أن لكل واحد مـن الـزوجني يـدا يف الـدار بـدليل
أن أجنبياً لو ادعى بعض ما فيـه فتنازعـاه أو أحـدمها فيكـون القـول قولـه دون 
األجنيب فوجب إذا تنازعا أن يعترب أظهرمها يف الدعوى ومن يشهد له العـرف 
بقـــوة دعـــواه، وقـــد ثبـــت أن اليـــد تتفاضـــل فيكـــون بعضـــها أقـــوى مـــن بعـــض  

 
ُ
ليــدين مســك باللجــام، وإذا ثبــت ذلــك وجــب أن يكــون أقــوى اكالراكــب وامل

  أوالمها باملدعي لشهادة العرف له.
ســــك وادعــــى وال يلــــزم عليــــه الــــدباغ والعطــــار إذا تنازعــــا فــــادعى الــــدباغ املِ 

اجللــود؛ ألن أيــديهما غــري متســاوية، وقــد ورد الظــاهر والســنة مبــا قلنــاه  العطــار
، وقولـــــه عـــــز وجـــــل يف قصـــــة يوســـــف )��m�m�m�mh���gh���gh���gh���gllll)4تعـــــاىل: وهـــــو قولـــــه

�)5(���������m�m�m�m{��z��y��x���w��v{��z��y��x���w��v{��z��y��x���w��v{��z��y��x���w��v��������||||llll)6(  فجعل قوة دعوى كل
                                                 

  ).482)، الكافي: (4/97في جملة ھذه ا+حكام انظر: المدونة: ( )1(
  ).4/50مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري 228انظر مختصر الطحاوي: ( )2(
  ).198: ()، اbقناع318)، مختصر المزني: (5/95انظر ا+م: ( )3(
  .199سورة ا+عراف، اUية:  )4(
  عليه الس>م سقطت من (م). )5(
  .26سورة يوسف، اUية:  )6(
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فكــــذلك يف مســــألتنا الغالــــب  ،واحــــد منهمــــا علــــى مــــا يشــــهد عليــــه الغالــــب
ن ما يصلح هلم وإذا و والعرف أن النساء يتخذن ما يصلح هلن والرجال يتخذ

  .صح ذلك ثبت ما قلناه
، )3)(2(فحكـــم بــــه لصـــاحب القمــــط )1(أن رجـــالن تنازعـــا يف خــــص يورو 
  باألشبه يف الدعاوى. يؤيد ما نقوله من احلكم وهو

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616x�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�Kx�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�Kx�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�Kx�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�Kx�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�Kx�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�Kx�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�Kx�I��¦9#A�6ن���I�(�8)!א�K��������
بيمينـــه أن احلكـــم يف األصـــول ال  لـــه ووجـــه قولـــه إنـــه حيكـــم بـــه ملـــن يصـــلح

يكــون إال بشــيئني فلــم جيــز احلكــم لــه مبجــرد العــرف ألن ذلــك حكــم بســبب 
  .واحد

ووجه قول سحنون إنه له بغري ميني أن يده والعرف الشـاهد لـه سـببان فلـم 
  ج إىل ميينه.حيت

أرجـــح؛ ألن  )4(ووجـــه قـــول مالـــك إن مـــا كـــان هلمـــا كـــان للرجـــل أن جنبتـــه
والظــاهر مــا يكــون يف بيــت الرجــل لــه إال مــا ، البيــت لــه وهــي تابعــة لــه فيــه 

وإمنا شرطنا اليمني ليحصـل لـه سـببان شهد العرف أن األغلب كونه للمرأة، ي
  ..حيكم له ما

أيــديهما متســاوية وال شــبهة فــيحكم بــه، ووجــه قــول املغــرية إنــه بينهمــا وأن 
والبيـــت منســـوب إليهمـــا ال إىل الرجـــل وحـــده فلـــم يبـــق إال أن يكـــون بينهمـــا 

  أمياما كاملتداعيني شيئاً بأيديهما. )5(بعد

                                                 
  ).171الخص: ھو البيت من القصب (المصباح المنير:  )1(
  في (ق): لصاحب المقص. )2(
  سبق تخريج ھذا الخبر. )3(
  في م و ر: جھته. )4(
  في (ق): مع. )5(
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ألن كــل  وإمنــا مل نفــرق بــني أن يكونــا حــرين أو عبــدين وســائر مــا ذكرنــاه؛

ذلــك ال يــؤثر يف  الــدعوى بقــوة وال ضــعف وال شــبهة فلــذلك اســتوى احلكــم 
  .يف مجيعه

وإمنــا مل نفــرق بــني احليــاة أو املــوت؛ ألن الورثــة يقومــون مقــام مــورثهم علــى 
ســـبيل مـــا كـــان لـــه أن يفعـــل أال تـــرى أنـــه لـــو اشـــرتى باخليـــار مل يكـــن هلـــم أن 

  اجلميع أو رده وكذلك ها هنا. يفرقوا املبيع على البائع وكان هلم اختيار
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 إذا مات رجـل وعليـه ديـن ولـه ديـن فيـه شـاهد واحـد فللورثـة أن حيلفـوا مـع

 منه الدين مث أخـذوا يالشاهد ويستحقوا الدين، فإذا حلفوا وأخذوا املال قض

 خمريون إن شاءوا حلفوا مع الشـاهدفإن مل يفضل شيء فهم ، (الباقي مرياثاً 

 )1(فــإذا حلفــوا أخــذوا املــال فقضــوا منــه الــدين مث أخــذوا) ،نيويســتحقون الــد
وليس للغرمـاء إجبـارهم علـى اليمـني فـإن  ،فضال إن كان وإن شاءوا مل حيلفوا

لن حيلفوا حلف الغرماء واستحقوا الـدين يف ديـوم، فـإن كـان فيـه فضـل عـن 
رثة، فإن أرادوا من بعد أن حيلفوا مل يكـن هلـم ذلـك إال ديوم مل يستحقه الو 

أن يقولــــوا: مل نعلــــم أنــــه يفضــــل منــــه  -أن يكــــون المتنــــاعهم أوال وجــــه مثــــل
وكنا نرى أن الدين يسـتغرقه فيكـون هلـم أن حيلفـوا (ويسـتحقوا البـاقي،  ،شيء

 وإن كــان امتنــاعهم علــى وجــه النكــول والــرتك مل يكــن هلــم أن حيلفــوا مــن بعــد
لو ادعى إنسـان علـى الورثـة أن ميـتهم أوصـى لـه مبـال وأقـام علـى  )2(ك)وكذل

ذلــك شــاهدا واحــدا فلــه أن حيلــف معــه فــإن نكــل الــوارث أو مــدعي الوصــية 
للورثة وبرأ وحلف الورثة ملـدعي الوصـية وبـرؤوا مـن نكـل مـنهم لزمـه مـا يـدعي 

                                                 
  ق).ما بين قوسين سقط من ( )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
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قســمون عليــه مــع الشــاهد، ويقــيم الورثــة الــذين بقــدر مــواريثهم واملوصــى هلــم ي
وإن حلـف بعضـهم ونكـل بعضـهم فلمـن  على حسب ما يدعي من الوصية،

حلــــف نصــــيبه مــــن الــــدين أو الوصــــية وال شــــيء ملــــن مل حيلــــف، وال يشــــارك 
عليه ويكـون احلكـم علـى  ىاملدع احلالف يف قسطه ولكن يعرض اليمني على

  .)1(ما بيناه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919x8J3�&�
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��,�=&��L��9א���O�$�Kx8J3�&�
��,�=&��L��9א���O�$�Kx8J3�&�
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رثــــة أن حيلفــــوا مــــع شــــاهد ميــــتهم؛ ألــــم يقومــــون مقــــام وإمنــــا قلنــــا: إن للو 
 ث يف حقــــوق اإلرث فلمــــا كــــان للميــــت لــــو كــــان باقيــــا أن حيلــــف مــــع (املــــور

  .للورثة بعده )2(شاهده كان ذلك)
            ــــم إذا أخــــذوا املــــال بالشــــاهد وأميــــام قضــــوا منــــه الــــدين مثإوإمنــــا قلنــــا: 

½��¾��¿��½��¾��¿��½��¾��¿��½��¾��¿���mmmmلقولـه تعـاىل: )3(اثورثوا الباقي ألن الدين مقـدم علـى املـري 
Ã��Â��Á����ÀÃ��Â��Á����ÀÃ��Â��Á����ÀÃ��Â��Á����Àllll�)4( فإذا قضوا استحقوا.  

وإمنا قلنا: إنه كان الدين مستغرقاً للرتكة فـال شـيء للورثـة؛ ألن اإلرث بعـد 
وإمنـــا قلنـــا: إن هلـــم أن حيلفـــوا مـــع  فـــإذا تزامحـــا فالـــدين مقـــدم عليـــه؛ )5(الـــدين

ريهم؛ ألن احلـــق يف اســـتغراق الـــدين لـــإلرث وال يضـــرهم أن يســـتحق املـــال غـــ
التقدمي هلـم؛ ألـم يقومـون مقـام امليـت، وألـم لـو أدوا الـدين مـن غـري الرتكـة 

  لكان ذلك هلم ومل يكن للغرماء االعرتاض عليهم.
وإمنـــا قلنـــا: إـــم خمـــريون؛ ألن احلـــق يف ذلـــك هلـــم فـــإن شـــاءوا أخـــذوا وإن 

  .شاءوا تركوه
                                                 

  ).483)، الكافي: (4/109انظر: المدونة: ( )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  في (م): على الوارث. )3(
  .11سورة النساء، اUية:  )4(
  في (م): نفعا للورثة. )5(
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لـف؛ ألـم يقولـون: ال فائـدة وإمنا قلنا: أنه ليس للغرماء إجبارهم علـى احل
وكـذلك إن كـان فيـه  ،لنا يف اليمني على مـا إذا اسـتحق مل يكـن لنـا فيـه حـظ

  فضل فلهم أن يقولوا لسنا خنتار أن نأخذ بيمني فيكون ذلك هلم.
رثة خالفاً للشافعي يف قوله: ليس و وإمنا قلنا: للغرماء: أن حيلفوا إذا نكل ال

فجـاز ملسـتحقه أن حيلـف مــع  )2(لــق بالرتكـة، ألن الـدين حـق متع)1(هلـم ذلـك
  .الشاهد امليت أصله حق اإلرث

وإننــــا قلنــــا إنــــه إن كــــان فيــــه فضــــل عــــن ديــــوم مل يســــتحقه الورثــــة؛ ألن 
  .اإلنسان ال يستحق بيمني غريه شيئاً إذا كان ممن له أن حيلف

وإمنـا قلنــا: إن هلــم أن حيلفـوا ويســتحقوا الفضــل؛ ألـم يســتحقون مــا يرتكــه 
يـــت فكـــان هلـــم أن حيلفـــوا ويســـتحقوا الفضـــل؛ ألـــم يســـتحقون مـــا يرتكـــه امل

امليــت فكــان هلــم أن حيلفــوا عليــه ولـــيس امتنــاعهم أوال مــن اليمــني مبــانع هلـــم 
مل نر أن حنلف على ما يأخـذه غرينـا، فأمـا إذا فضـل  يقولون اآلن منها ألم

  .)3(ما نأخذه فإنا حنلف عليه وهذا عذر مسوغ
  اليمني؛ ألن نكوهلم قد أسقط حقهم.حيلفوا بعد ترك  وإمنا مينع أن

وإمنــا قلنــا: إن للمــدعي لــه أن حيلــف مــع شــاهده؛ ألنــه يســتحق مــن تركــة 
لـــه بـــه، فـــإن مل حيلــف فقـــد تقـــدم بيـــان النكـــول ورد اليمـــني  ي صـــامليــت ومـــا وُ 

  وكذلك باقي املسألة.
��������
��������

                                                 
  ).310-309)، مختصر المزني: (6/94انظر ا+م: ( )1(
  في (م): بالشركة. )2(
  سوغ: سقطت من (ق).م )3(
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وال يقبــل فيــه  لكــل دعــوى ال يقبــل فيهــا شــاهد وامرأتــان وال شــاهد ونكــو 
عليـه مبجـرد الـدعوى، وذلـك  ىإال شاهدان فال جيـب اليمـني فيهـا علـى املـدع

  :دعوى النكاح والرجعة والطالق وقتل العمد وما أشبه ذلك مثل
 امــرأة علـى رجــل أنــه زوجهــا أو أو ،فـإذا ادعــى رجــل علــى امـرأة أــا زوجتــه

 أنــه طلقهــا فــال ميــني علــى املنكــر منهمــا مبجــرد الــدعوى (وذلــك مثــل دعــوى

 عليه وإن نكل ففيهـا ىفإن أقام املدعي شاهدا واحدا حلفا املدع )1(الناكح)

  روايتان: 
إحدامها أنه حيكم عليه، واألخـرى أنـه حيـبس حـىت حيلـف فـإن طـال حبسـه 

  .)2(لرواية استظهارا واحتياطا، واليمني على هذه ايخل
وإذا قلنا إنه ال حيلف مبجرد الدعوى فال يتصـور علـى هـذا رد اليمـني علـى 
املدعي؛ ألن ذلك ال يكون إال بنكـول املـدعي عليـه، والنكـول ال يكـون بعـد 
توجــه اليمــني إليــه، وعنــد الشــافعي يف هــذه املســائل: أن اليمــني تلــزم املــدعي 

  :)3(دعي فإن حلف حكم لهعليه فإن نكل ردت على امل
فدليلنا على أن اليمني ال تلزم ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

قــال: "إذا ادعــت املــرأة أن زوجهــا طلقهــا مل حيلــف بــدعواها إال  �أن النــيب 
وهـــذا نـــص، وألن ذلـــك  )4(أن يتـــأتى بشـــاهد فـــإن كـــان معهـــا شـــاهد حلـــف"

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  ).479)، الكافي: (245)، الرسالة: (2/243)، التفريع: (4/72انظر: المدونة: ( )2(
  ).198)، اbقناع: (309)، مختصر المزني: (7/38انظر: ا+م: ( )3(
ل�ك بش�اھد ع�دل اس�تحلف أخرجه ابن ماجه بلفظ قريب منه "إذا ادعت امرأة ط�>ق زوجھ�ا، فج�اءت عل�ى ذ )4(

زوجھا، فإن حلف بطلت شھادة الشھادة، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاھد آخر وج�از ط>ق�ه" ف�ي الط�>ق، ب�اب: 
  )، وفي الزوائد: ھذا إسناد صحيح ورجال ثقات.1/657الرجل يجحد الط>ق: (
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امــرأة أن تـؤذي زوجهــا إال ادعــت النسـاء بــاألزواج فــال تشـأ  ذريعـة إىل امتهــان
عليــه الطــالق لتحلفــه، وذلــك إضــرار بالنــاس فيجــب منعــه علــى مــا بينــاه مــن 
الـــذرائع، وال يلـــزم عليـــه دعـــوى األمـــوال؛ ألـــا أخفـــض رتبـــة واإلمجـــاع علـــى 

  خروجها عن حكم هذا األصل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121xZA
��,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��

�KxZAא���,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��

�KxZAא���,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��

�KxZAא���,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��

�KxZAא���,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��

�KxZAא���,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��

�KxZAא���,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��

�KxZAא���,�BG�?�(�/����B��I�(7د���B�eIن�א��N�C9��/��
���������Kא�
ا أن اليمني ال تـرد فيمـا ال تقبـل فيـه إال شـاهدين أنـا وجـدنا الشـاهد ودليلن

املـدعي، وألنـه  ةواملرأتني أقوى من اليمني والنكول؛ ألن النكول مـن غـري جنبـ
مع املرأتني، وإذا ثبت ذلك كان الطالق والنكـاح ال حيكـم  )1(ال حيتاج إليهم

لنكــــول وبــــالنكول الشــــاهد وابفيــــه بشــــاهد واملــــرأتني كــــان بــــأن ال حيكــــم فيــــه 
  واليمني أوىل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222x?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�Kx?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�Kx?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�Kx?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�Kx?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�Kx?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�Kx?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�Kx?�9����
���?�.�<��و�
ل��<�e��pG��Jא;X�6ذא�G�K��������

 ــا قــادراً علــى إقامتهــا فعــدل عنهــا إىل إذا كــان لــه بي ًنــة حاضــرة وكــان عاملــا
: إحـدامها أن ذلـك )2(عليه مث أراد إقامتها مـن بعـد ففيهـا روايتـان ىميني املدع

  لك.له واألخرى أنه ليس له ذ
فوجه األوىل أا حال لو أقر فيها املدعي عليه لثبت احلق عليه فوجب إذا 
أقام فيها املدعي البينة أن يكون له ذلك أصله قبل أن حيلـف، وألـا بينـة لـو 
أراد إقامتهــا قبــل اليمــني لكــان لــه ذلــك فوجــب أال يقطعهــا اليمــني أصــله إذا  

  .كانت غائبة أو كان ال يعلم ا
فجعل له أحـدمها إذا اسـتوفاه  )3(: "شاهداك أو ميينه"�قوله  ووجه الثانية

مل يكن له اآلخر، وألنه لو قـال للحـاكم: أريـد أن جتمـع يل بـني األمـرين بـني 
                                                 

  في (م): إليه. )1(
  ).245()، الرسالة: 2/245)، التفريع: (73-4/72انظر المدونة: ( )2(
  سبق تخريج الحديث. )3(
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ميينه وبينيت مل يكن لـه ذلـك فـدل علـى مـا قلنـاه، وألن عدولـه إىل اليمـني مـع 
مث أراد قدرتــه علــى البينــة رضــا ــا فلــم يكــن لــه نقــض موجبهــا كمــا لــو صــاحل 

  الرجوع يف الصلح.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323xkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�Kxkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�Kxkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�Kxkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�Kxkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�Kxkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�Kxkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�Kxkl`�/4(�C9و��?:uX�/4(�C9ن���:Xא��e��$�K��������

ميـني اإلنسـان علـى فعـل نفسـه يكـون علـى القطـع، وعلـى فعـل غـريه يكــون 
اه إيــويـزعم أنــه قضـاه  هعلـى العلـم مثــل أن يـدعي علــى رجـل مــاال، فيقـر لـه بــ

  .فيحلف أنه ما قضاه قطعا
عليــه أنــه قــد  ىزعم املــدع وأنــه ورثــه عنــه، فــبيــه عليــه مــاالولــو ادعــى أن أل

  .قضاه إياه حلف على العلم أنه ال يعلم أباه اقتضى منه شيئاً 
نـــه يقـــدر علـــى العلـــم باقتضـــائه نفســـه وال يصـــل إىل العلـــم أوالفـــرق بينهمـــا 

  .باقتضاء أبيه 
والصغري حيلف مع شاهد أبيـه علـى إثبـات احلـق إذا بلـغ، ولـو كـان للميـت 

لــد صــغري مســع احلــاكم شــهادة شــاهده مث عــرض اليمــني علــى شــاهد حبــق لــه و 
عليــه فــإن حلــف مل يســقط الــدعوى عنــه ويــؤخر إىل أن يبلــغ الصــيب  ىاملــدع

  .)1(فيحلف ويأخذ
عليـــه جلـــواز أن ينكـــل فيثبـــت احلـــق وال  ىوإمنـــا عرضـــنا اليمـــني علـــى املـــدع

  .فلما مل ينكل كان احلق باقيا للصيب )2(حيتاج إىل انتظار بلوغ الصيب
��������
��������

                                                 
  ).472)، الكافي: (244-2/243انظر التفريع: ( )1(
  في (م): إلى انتظار بلوغه. )2(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2424�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K�������%��H�8�L�7c6��(�e>���7�|��M
�&��J�(�Q7#3Aدא���?���X�6�ZI�(�K������������������������������������������������������������������������
xKKK�J��
A�Z&xKKK�J��
A�Z&xKKK�J��
A�Z&xKKK�J��
A�Z&xKKK�J��
A�Z&xKKK�J��
A�Z&xKKK�J��
A�Z&xKKK�J��
A�Z&��������

إذا كانت يف يـد رجـل دار حـائز هلـا يتصـرف فيهـا مـدة عشـر سـنني فـأكثر 
بالبنـــــاء واهلـــــدم واإلجـــــارة والعمـــــارة ينســـــبها إىل نفســـــه ويضـــــيفها إىل ملكـــــه، 

يعارضـه فيهـا وال يـذكر أن لـه فيهـا  وإنسان يراه ويشاهده طول هـذه املـدة وال
حقا وال مانعاً مينعه مطالبتـه مـن خـوف سـلطان أو مـا أشـبه ذلـك مـن الضـرر 
املــانع مــن املطالبــة بــاحلقوق، وال بينــه وبــني املتصــرف يف الــدار قرابــة أو شــركة 
يف مـــرياث أو مـــا أشـــبهه ممـــا يتســـامح بـــه القرابـــات والصـــهر بيـــنهم يف إضـــافة 

إىل نفســه بــل كــان عريــا مــن ذلــك أمجــع، مث جــاء بعــد  أحــدهم أمــوال الشــركة
 ا له ويقيم بيطول هذه املدة يدعيها لنفسه ويزعم أ نته نة بذلك فعندنا أن بي

  .)1(غري مسموعة ويكون صاحب اليد أوىل ا
وإمنــا قلنــا: ذلــك ألن كــل دعــوى ينفيهــا العــرف وتكــذا العــادة فإــا غــري 

، وأوجــــــــب الرجــــــــوع إليــــــــه عنــــــــد )��m�m�m�mh���gh���gh���gh���gllll)2لقولــــــــه تعــــــــاىل: مقبولــــــــة
الـــدعاوي كالنقـــد واحلمولـــة والســـري وغـــري ذلـــك ويف األبنيـــة  يف )3(االخـــتالف

  .ومعاقيد القمط ووضع اجلذوع على احلائط فكذلك يف هذا املوضوع
وقد علمنا أن اإلنسان يف العادة إذا كان له ملك يراه يف يد غـريه يتصـرف 

والبنــاء والعمــارة واإلجــارة والــرهن وغــري  )4(فيــه تصــرف ذي امللــك التــام باهلــدم
ذلك وينسبه إىل ملكه، وهذا حاضر يراه ويشاهده وال ينازعه وال يدعي معـه 
شـــيئاً وال مـــانع مينعـــه مـــن مطالبتـــه وال يـــذكر أنـــه ملكـــه وال يعـــارض فيـــه بـــل 

أتى بعــد ســنني طويلــة ومــدة بعيــدة فــزعم أنــه مكلــه ويقــيم البينــة  يــســاكت مث
                                                 

  ).468)، الكافي: (2/242)، التفريع: (4/89انظر المدونة: ( )1(
  .199سورة ا+عراف، اUية:  )2(
  عند ا'خت>ف: سقطت من (م). )3(
  التام: سقطت من (م). )4(
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علــى مــا  )1(خــالف العــادة؛ ألن اإلنســان ال يســكتعلــى ذلــك، فــإن ذلــك 
ه ال عـرف نـكـان غائبـا مسعـت بينتـه؛ ألإن  إنـه  جيرى  هذا جمـرى ولـذلك قلنـا:

  ن أقام البينة.إيكذب قوله وكذلك إذا كانت يف يد السلطان خيافه 
العــادة بإبســاط  يوإمنــا قلنــا: إن احليــازة مــن األقــارب ال متنــع الــدعوى كجــر 

مـدة  )2(ىقـبإليه وتـرك تشـاحيهم فيهـا وإمنـا ت مللك املشرتكبعضهم يف إضافة ا
  سومة بل على شركة املواريث املتداولة ففارقوا األجانب.قطويلة إضافة غري م

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2525xن��Sא�$�V�9�3א��Kxن��Sא�$�V�9�3א��Kxن��Sא�$�V�9�3א��Kxن��Sא�$�V�9�3א��Kxن��Sא�$�V�9�3א��Kxن��Sא�$�V�9�3א��Kxن��Sא�$�V�9�3א��Kxن��Sא�$�V�9�3א��K��������
خالفاً أليب حنيفـة يف قولـه: ال  )3(التغليظ يف األميان عندنا باملكان والزمان

مــن حلــف علــى منــربي هــذا علــى ميــني كاذبــة : "�لقولــه  )4(يغلــظ يف املكــان
، وألن أبـا بكـر وعمـر )5(ولو على سواك مـن أراك فقـد تبـوأ مقعـده مـن النـار"

طولـب بـذلك  �أن عمـر  ي، ورو )6(رضوان اهللا عليهما اسـتحلفا عنـد املنـرب
أنـــه قـــال  �عـــن علـــي  ي، ورو )7(تـــدى ومل حيلـــففتوجهـــت عليـــه فا يف ميـــني

حتلف باهللا عند  -مرأته: حبلك على غاربكأحلف بالطالق فقال ال -لرجل
فـــدل علـــى أنـــه إمجـــاع،  )9(، وحنـــوه عـــن ابـــن عبـــاس)8(املنـــرب ملـــا أردت الطـــالق

وألن اليمني تراد لزجر وردع وليتحرج احلالف وميتنع من اإلقـدام علـى ميـني إن  
ا وخيرج من حق إن كان، وقد ثبت أن احللـف يف املواضـع الـيت  كان مبطالً 

                                                 
  (ق): ' يسكتون.في  )1(
  تبقى: سقطت من (ق). )2(
  ).245)، الرسالة: (243)، التفريع: (4/71)، المدونة: (2/728انظر: الموطأ: ( )3(
  ).4/41"و' يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان و' بمكان": ( -في مختصر القدوري )4(
)، واب�ن ماج�ه ف�ي 3/567:" (�منب�ر النب�ي أخرجه أبو داود ف�ي ا+يم�ان والن�ذور ب�اب: تعظ�يم اليم�ين عن�د  )5(

)، وس�نده ص�حيح 2/329)، وأحم�د: (2/727)، ومال�ك: (2/779ا+حكام باب: اليم�ين عن�د مق�اطع الحق�وق: (
  ).8/655(الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد: 

  ).10/177أخرجه البيھقي: ( )6(
  ).10/177أخرجه البيھقي: ( )7(
  ).7/343انظر البيھقي: ( )8(
  ).10/177)، والبيھقي: (7/36انظر: الشافعي في ا+م: ( )9(
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أبلغ يف الردع وأوقع يف الزجـر مـن احللـف يف غريهـا فوجـب أن وتشرف  تعظم
  يكون أوىل.

إذا ثبـــت هـــذا فاملواضـــع يف البلـــد الـــذي يكـــون فيـــه اخلصـــومة: ففـــي املدينـــة 
ألنــه أشــرف املواضــع ــا، وللخــرب الــذي روينــاه، ويف  �عنــد منــرب رســول اهللا 

د اجلامع أو سائر البالد يف أشرف البقاع ا وأعظمها حرمة وذلك يف املسج
  .غريه مما يشرف به ويعظم

وتغلــظ علــى اليهــود والنصــارى فيحلــف اليهــودي يف كنيســته والنصــراين يف 
بيعتــه؛ ألن هــذه املواضــع هــي أعظــم مواضــعهم عنــدهم، وألن التغلــيظ بــذلك 
إمنا الغرض به الردع والزجر فهي يف املواضع اليت يعتقدون تعظيمهـا أبلـغ فيمـا 

  يراد.
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فأمــا احلقــوق الــيت تغلــظ فيهــا فينظــر فــإن كانــت الــدعوى يف غــري املــال مثــل 
تغلــظ يف ذلــك كلــه،  )1(الــدماء والطــالق والعتــاق ومــا أشــبه ذلــك فــإن اليمــني

وإن كانت الدعوى يف مـال فـال تغلـظ فيـه عـن املنـرب يف التافـه اليسـري وهـو مـا 
وتغلــظ يف ربــع دينــار  ،الثــة دراهــم مــن الـورقدون ربـع دينــار مــن الـذهب أو ث

، وقال الشافعي: تغلظ يف العشرين ديناراً دون ما )2(ثالثة دراهم فصاعدا ويف
  .)4(، وقال بعض املتأخرين: تغلظ يف القليل والكثري)3(قصر عنها

 �أن عبـد الـرمحن بـن عـوف  يودليلنا على أنه ال تغلـظ يف اليسـري مـا رو 
نــرب فقــال: أعلــى دم، فقــال: ال، فقــال: علــى عظــيم رأى رجــال حيلــف عنــد امل

                                                 
  في (م): ا+يمان. )1(
  ).480)، الكافي: (2/244)، التفريع: (2/728انظر: الموطأ: ( )2(
  ).308)، مختصر المزني: (7/36انظر: ا+م: ( )3(
  ).9/229قاله ابن جرير (المغني:  )4(
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، ومل )1(من املال فقال: ال، فقال: لقد خشيت أن يتهاون النـاس ـذا املكـان
ينكر ذلك عليه أحـد فثبـت تقـدير احمللـوف عليـه، وألن املقصـود مـن التغلـيظ 
الـــردع والزجـــر حبرمـــة املوضـــع احمللـــوف عنـــده فيجـــب أن يكـــون ذلـــك فيمـــا لـــه 

  .عظاماً للموضع وتأكيد حلرمتهخطر وقدر إ
ظ يف ربـع دينـار أنــه قـدر مـن املــال تثبـت بـه حرمتــه يف ودليلنـا علـى أنـه تغلــ

الشــرع بــدليل أنــه يقطــع فيــه اليــد وأنــه أقــل مــا يســتباح بــع البضــع فجــاز فيــه  
عــن عائشــة  يكنصــاب الزكــاة، وألنــه خــارج عــن التفاهــة والنــذارة بــدليل مــارو 

يقطع يف التافه وكـان يقطـع  � يكن رسول اهللا رضي اهللا عنها أا قالت: مل
  .)2(ينارديف ربع 
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 وأما التغلـيظ يف الزمـان فيسـتحب يف الـدماء واللعـان أن يكـون احللـف بعـد

ــــــه عــــــز وجــــــل : ��m�m�m�m��q���p��o��n��m��q���p��o��n��m��q���p��o��n��m��q���p��o��n��mصــــــالة العصــــــر لقول

rrrrllll)3( قيــل يف التفســري: بعــد صــالة العصــر)احلــديث أن النــيب ، ويف)4 � 
قال: "ثالثة ال ينظـر إلـيهم: فـذكر مـن حلـف ميينـا كاذبـة بعـد العصـر ليقتطـع 

، وألن أدبـار الصـلوات أوقـات مشـرفة معظمـة ترجتـى )5(مسـلم" ـا مـال امـرئ
فيها إجابة الدعاء ويتقرب اإلنسان إىل اهللا تعاىل بالتسبيح والـذكر فيهـا فهـي 

ن الكاذبــة، واختــري بعــد صــالة العصــر؛ ألنــه بعــد مــن اكتســاب اآلثــام باألميــاأ
  وقت جيتمع فيه الناس ورمبا ردع ذلك احلالف به.

  
                                                 

  ).10/176البيھقي في سننه: ()، و7/36أخرجه الشافعي في ا+م: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  .106سورة المائدة، اUية:  )3(
  ).7/109انظر تفسير الطبري: ( )4(
)، ومسلم في ا+يمان ب�اب: 76-3/75أخرجه البخاري في المساقاة، باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء: ( )5(

  ).1/103بيان غلط ا+سبال: (
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&�B�6ن��$�Kxj�u�S�.ن���Sא�$�V�9�39��/y
&�B�6ن��$�K��������
ال مــدخل للتغلــيظ يف األميــان باأللفــاظ وال تــزاد يف احللــف علــى أن حيلــف 

على ذلك عـامل خافيـة ، وقال الشافعي: يزاد )1(باهللا الذي ال إله إال هو فقط
، ومـا )2(األعني وما ختفى الصدور والذي يعلم من السر ما يعلم مـن العالنيـة

ودليلنــــا أن هــــذه الصــــفات ال غايــــة هلــــا وال حصــــر فلــــم يكــــن  )3(أشــــبه ذلــــك
ظ اليمــني بـــه أوىل مــن بعـــض فوجــب االقتصـــار علــى حلـــف أن تغلـــبعضــها بــ

مزيــــة علــــى ســــائر  بامســــه تعــــاىل ووصــــفه األخــــص الــــذي ال زيــــادة عليــــه ولــــه
  الصفات.
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وال  ،وال يزاد يف إحالف اليهـودي أن يقـال الـذي أنـزل التـوراة علـي موسـى
؛ ألن )5(خالفـــاً للشـــافعي )4(يف إخـــالف النصـــراين أنـــزل اإلجنيـــل علـــى عيســـى

م ذلـــك معـــىن زائـــد علـــى التغلـــيظ يف صـــفات اليمـــني ال جيـــب يف حـــق املســـل
فنقول ألا ميني وجبت يف حـق فلـم يـزد فيهـا علـى لفـظ اإلخـالص أصـله يف 
حــق املســلم، وألنــه كــافر فلــم يــزد يف إحالفــه علــى اســم اهللا وصــفة اإلخــالص  
كــــالوثين، وألن زيــــادة هــــذه الصــــفات إن كانــــت الختصــــاص الكتــــابيني ــــا 

 الطور وغري ذلك فيجـب أن يـزاد علـى فيجب أن يزاد الذي كلم موسى على
  يعظم وذلك باطل. الوثين الالة والعزى؛ ألن ذلك هو الذي

  
  

                                                 
  ).479)، الكافي: (245)، الرسالة: (2/243: (انظر: التفريع )1(
  في (م): الجھر. )2(
  ).309)، مختصر المزني: (6/99انظر: ا+م: ( )3(
  ).480)، الكافي: (2/244)، التفريع: (4/72انظر: المدونة: ( )4(
  ).309انظر: مختصر المزني: ( )5(
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وأمــــا  ،؛ ألن ذلــــك أبلــــغ يف الــــردع والزجــــر)1(حيلــــف قائمــــاً يف كــــل احلقــــوق

ليه؛ ألنه ملا مل يغلظ بأن حيلـف عنـدها مل إالقبلة فقيل: إنه ال حيتاج  استقبال
: �وقيـــل يســـتقبل باحلـــالف القبلـــة لقولـــه  ،هلا كســـائر املواضـــعباســـتقبا يغلـــظ
ن ذلــــك أردع لــــه وأزجــــر، وألن ، أل)2(اــــالس مــــا اســــتقبل بــــه القبلــــة" "خــــري

االحنـراف عنهـا، أال تـرى  )3(يعظمهـا املسـلمون مـا ال يعظمـون استقبال القبلـة
  باحملتضر ويف الدفن وعند الذبح واآلذان فكذلك يف اليمني. أنه يفعل
((((((((z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#z�/#3131xeIא%�א��
���������K$�א)3
א%�א���KxeI$�א)3
א%�א���KxeI$�א)3
א%�א���KxeI$�א)3
א%�א���KxeI$�א)3
א%�א���KxeI$�א)3
א%�א���KxeI$�א)3
א%�א���KxeI$�א)3

؛ ألنـــــه إمجـــــاع )4(جيـــــوز افتـــــداء اليمـــــني وهـــــو أن يبـــــذل شـــــيئاً لتســـــقط عنـــــه
خاصــمه يهــودي إىل عمــر وادعــى عليــه أربعــة  �أن عثمــان  يالصــحابة ورو 

عليـــه اليمـــني فـــأىب أن حيلـــف وغـــرم املـــال فلمـــا فعـــل  )5(آالف درهـــم فوجبـــت
لــك علــى مــا فعلــت قــال قــال: واهللا مالــه علــى شــيء فقــال عمــر مــا محو ذلــك 

فيقـول النـاس ظلـم عثمـان اليهـودي ومل ينكـر  )6(خفت أن يصادف ميني قدرا
عـــن نفســـه  )8(، وألن ابـــن مســـعود ٌأخـــذ بـــأرض احلبشـــة فصـــاحل)7(عليـــه عمـــر

)10(، وألن يف االستحالف مذلة)9(بدينارين
وامتهانا فجـاز لإلنسـان االفتـداء  

  .)11(املر عرضه فهو صدقة": "ما وقى به �قال  منها صيانة للعرض، وقد
��������

                                                 
  ).480-479)، الكافي: (245)، الرسالة: (4/71انظر: المدونة: ( )1(
  سبق تخريج الحديث. )2(
  في  (ق): يعلمون. )3(
  ).480)، الكافي: (4/71انظر: المدونة: ( )4(
  في (م): فتزحمت. )5(
  في ق: القدر. )6(
  ).10/177انظر: سنن البيھقي: ( )7(
  في (م): فصانع. )8(
  ).10/139سنن البيھقي: ( )9(
  في (م): بذلة. )10(
  ).2/50أخرجه الحاكم: ( )11(



286 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3232x�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�Kx�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�Kx�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�Kx�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�Kx�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�Kx�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�Kx�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�Kx�J3�.�$�MN7;א�QFY3א��$�K��������
 وإذا كانــت املــرأة مــن ذوات األقــدار والشــرف جــاز أن يبعــث احلــاكم إليهــا

ألن يف ذلـــــك صـــــيانة هلـــــا وإقـــــالالً مـــــن تبـــــذيلها، وال مقـــــال  )1(مـــــن حيلفهـــــا؛
  .يف ذلك؛ ألن الذي وجب له إحالفها دون تبذيلها للخصم

الصــيانة  ال ختــرج ــاراً جــاز أن تــؤخر لتخــرج لــيالً زيــادة يفوإن كانــت ممــن 
  وقلة التبذل.
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من أراد أن يكتـب علـى غـريه كتابـاً بـذكر حـق أمـاله الـذي عليـه احلـق وإن 
وإن ارتضـيا مبـن ميليـه غريمهـا  ،أماله الذي له احلق حبضرته ورضاه فال بـأس بـه

الكتــاب عليهمـا، وإن كــان الـدين جلماعـة فــأجرة الكتـاب علــيهم جـاز وأجـرة 
  .)2(بالسوية اتفقت سهامهم أو اختلفت

]����\��[��]����\��[��]����\��[��]����\��[����m�m�m�mل الــــذي عليــــه حلــــق لقــــوه تعــــاىل:ا قلنــــا: إنــــه ميــــوإمنــــ
^̂̂̂llll)3(وألن الــذي لــه حلــق قــد يزيــد ،)فيمــا لــه عليــه ويتغافــل عنــه الــذي  )4

����m�m�m�me��d��c��b��aعليه احلـق فقـال: �̀�_e��d��c��b��a�� �̀�_e��d��c��b��a�� �̀�_e��d��c��b��a�� �̀�_llll)5(،  وألنـه قـد يزيـد
الذي له احلق يف التوثيق على ما جيب له وذلك غري جـائز، وألن الـذي عليـه 
احلــق إذا أمــاله صــار ذلــك إقــرار منــه فيعتــد بــه، وإذا أمــاله الــذي كــان مــدعيا 

ــا عليــك فــإن   للــذي عليــه إذا أمــاله أنــت لتقــر والــدعوى ال يعتــد ــا فيقــال
 ك وليــه الــذي إليــه أمــره أو وكيلــه؛ ذلــ كــان ســها أو غــري عــامل بالشــروط أمــل
  ألنه إذا كان عن أمره فإقراره حاصل.

                                                 
  ).2/244)، التفريع: 4/103: المدونة: (انظر )1(
  ).498)، الكافي: (2/246)، التفريع: (4/76انظر المدونة: ( )2(
  .282سورة البقرة، اUية :  )3(
  في (م): قد ينسى. )4(
  .282سورة البقرة، اUية:  )5(
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وإمنــا قلنــا: إن أملــه صــاحب احلــق حبضــرته ورضــاه جــاز؛ ألن التهمــة تــزول 
  .عنه وتصري كأن الذي هو عليه أمله فيكون إقرارا

  .وإمنا قلنا: إن األجرة عليهما؛ ألن الكاتب أجري هلما
ن بالســوية وإن اختلفــت أنصــباؤهم؛ يهــل الــد وإمنــا قلنــا: إــا تكــون علــى أ

ألن التعب يف ذلك واحد فليس نصيب واحد منهم أكثر من نصـيب اآلخـر 
  واهللا أعلم.

�@�@�  
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
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<<<<<<<<
íÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒíÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒíÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒíÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒíÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒíÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒíÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒíÎ‚’Ö]æ<ÍçÎçÖ]æ<‹f£]<h^jÒ<<<<<<<<
ÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æÔÖ„e<Ø’jè<^Úæ<îfÎ†Ö]æ<ï†ÛÃÖ]æ  

صــحيح الزم ال يفتقــر لزومــه إىل حــاكم  )1(قــال القاضــي: احلــبس والوقــف
عــن  )3(وهــو قــول الشــافعي، وقــال أبــو حنيفــة: ال يلــزم الوقــف وال يــزول )2(بــه

ملك الواقف قبض أم مل يقبض وله الرجوع عنه بالبيع واهلبة، ويـورث عنـه إن 
مــات إال حيكــم بــه حــاكم أو يكــون الوقــف مســجدا أو ســقاية أو يوصــى بــه 

  .)4(فيكون يف ثلثه
عـــده مـــن غـــري خـــالف وإمجـــاع الصـــحابة ب ،)5( �فـــدللينا فعـــل رســـول اهللا 

 )8(وزيـد بـن ثابـت وعائشـة وأبـو رافـع )7(والزبري )6(األئمة األربعة وطلحة منهم
  .� )10(وابن عمر وغريهم )9(بن الوليدا وخالد

                                                 
م أق��وى ف��ي : ق��ال الرص��اع: الفقھ��اء بعض��ھم يعب��ر ب��الحبس وبعض��ھم يعب��ر ب��الوقف، والوق��ف عن��دھالح..بس )1(

التحب��يس وھم��ا ف��ي اللغ��ة لفظ��ان مترادف��ان يطل��ق عل��ى ا+عط��اء، وف��ي ا'ص��ط>ح: إعط��اء منفع��ة ش��يء م��دة 
  ).410،411وجوده 'زما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً (شرح الرصاع على ابن عرفة: 

  ).536)، الكافي: (230)، الرسالة: (2/307)، التفريع: (4/343انظر: المدونة: ( )2(
  ).119)، اbقناع: (133)، مختصر المزني: (4/58انظر: ا+م: ( )3(
  ).2/180مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري138-137انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  في قصة عمر ابن الخطاب التي سيأتي ذكرھا قريباً. )5(
ليمن�ي أب�و محم�د الم�دني، أح�د بن عبد هللا بن عثم�ان ب�ن عم�رو ب�ن كع�ب ب�ن س�عد ب�ن ت�يم ب�ن م�رة ا طلحة: )6(

  ).282العشرة مشھور استشھد يوم الجمل سنة ست وث>ثين وھو ابن ث>ث وستين (تقريب التھذيب: 
  الزبير: سقط من (ق). )7(
اسمه إبراھيم وقيل أسلم أو ثابت أو ھرمز مات ف�ي أول خ>ف�ة عل�ّي   �القبطي مولى رسول هللا  أبو رافع: )8(

  ).639لتھذيب: على الصحيح (تقريب ا
اب�ن المغي�رة ب�ن عب�د هللا ب�ن عم�ر ب�ن مخ�زوم المخزوم�ي س�يف هللا، أب�و س�يلمان م�ن كب�ار  خالد بن الوليد: )9(

الصحابة كان أميرا على قت�ال أھ�ل ال�ردة وغيرھ�ا م�ن الفت�وح إل�ى أن س�نة إح�دى أو أثن�ين وعش�رين (تقري�ب 
  ).191التھذيب: 

  ).9/180)، المحلى: (6/65)، كنز العمال: (10/377الرزاق: ( )، عبد163-10/1601انظر البيھقي: ( )10(
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 )1(: وأصــحابه واخللفــاء�صــدقات رســول اهللا  وكــذلك قــال مالــك: هــذه
 �قـال للنـيب  عمـر ، وروى مالك عن نـافع عـن ابـن عمـر أن)2(عندنا معروفة

أرضـا خبيـرب وهـي مـن أنفـس مـال أصـبته وإين أريـد أن أتصـدق ــا  ين أصـبتإ
فتصــدق بــه : ويف طريــق آخـر، )3(: "حــبس األرض وسـبل الثمــرة"�فقـال لــه 

عمــر وكتــب هــذا مــا تصــدق بــه عمــر بــن اخلطــاب صــدقة ال تبــاع وال توهــب 
وال تـــورث، علـــى الفقـــراء وذوي القـــرىب ويف ســـبيل اهللا وابـــن الســـبيل ال جنـــاح 

  ، ففيه أدلة: )4(ى من وليها أن يأكل منها باملعروفعل
تضــي التأبيــد وانتفــاء الرجــوع األرض" وذلــك يق سب: "حــ�أحــدها: قولــه 

  فيه.
 يف ذلـــك فأشـــار عليـــه بـــه، فـــدل  �والثـــاين: أن عمـــر استشـــار رســـول اهللا 

  .على أنه يلزم وإال مل يكن قد دله على مراده
فيــه؛ ألنــه  �ال يــورث بعــد إذنــه والثالــث: أنــه كتــب ال يبــاع وال يوهــب و 

  حتبيس أصل على وجه القربة فلم يفتقر إىل حكم حاكم أصله املسجد.
احــرتاز مــن احليــوان والعــروض علــى إحــدى الــروايتني؛ ألنــه  )5(وقولنــا أصــل

ضرب من العطية يلـزم بعـد الوفـاة بالوصـية فوجـب أن يلـزم بفعلـه حـال احليـاة 
لــك علــة وجــه القربــة فلــم يفتقــر إىل حكــم وألنــه إزالــة م ،أصــله اهلبــة والصــدقة

  يف الفرع إزالة ملك عن منافع الرقبة احملبسة. )6(حاكم أصله العتق ويزيد
��������

                                                 
  والخلفاء: سقطت من (ق). )1(
  ).4182)، وابن رشد في المقدمات: (6/122ذكره ھذا النص الباجي في المنتقى: ( )2(
  ).3/1255) ، ومسلم في الوصية: (3/185أخرجه البخاري في الشروط في الوقف: ( )3(
  سابق.ھذا تتمة للحديث ال )4(
  في (م): أص>ً. )5(
  في م: نريد.  )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�Kxא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�Kxא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�Kxא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�Kxא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�Kxא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�Kxא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�Kxא[�ز�وא;|�ع�$�x�!אز�א�H�K��������
، حلـــديث )2(وحممـــد )1(وجيـــوز ذلـــك يف احملـــوز واملشـــاع خالفـــاً أليب يوســـف

ا عرصـــة جيـــوز عمـــر أنـــه أصـــاب مائـــة ســـهم وذلـــك يقتضـــي أنـــه مشـــاع، وألـــ
    بيعها فجاز وقفها كاحملوز.

  وعنه يف حبس غري العقار من احليوان روايتان:
إحدامها: املنع، واألخرى: اجلواز، ومن أصحابنا من يقول إن حبس اخليـل 

   .ائز، وإمنا اخلالف يف غريهاج
فوجه املنع أن األخبار إمنا وردت يف العقار دون غريه فلم جيز تعديه، وألن 

والوقف إمنا يراد للتأبيد والدوام وذلـك ال ميكـن إال يف العقـار فلـم جيـز احلبس 
يف غـــريه ممـــا يتغـــري وال يـــدوم أال تـــرى أن الشـــفعة ملـــا اســـتحقت إلزالـــة الضـــرر 

لــدوام ال يوجــد يف غــريه اعلــى وجــه الــدوام اختصــت بالعقــار دون غــريه؛ ألن 
  .غالباً لسرعة تغريه

خالــدا أنــه حــبس أذرعــه وأعبــده يف : "إنكــم تظلمــون �ووجــه اجلــواز قولــه 
لــــه، فقيــــل  وقــــف بعــــرياً  )4(أن أبــــا معقــــل يورو  ،ليــــواألذرع اخل )3(اهللا" ســــبيل

: يـا رسـول اهللا أريـد احلـج وإنـه توإن أم معقـل قالـ ،فلـم ينكـر �لرسول اهللا 
، وألنـه أصـل )5(وقف السبيل فأركبه فقال: "اركبيـه، فـإن احلـج مـن سـبيل اهللا"

  به كالعقار. يبقى ويصح االنتفاع
                                                 

  ).1/1007مع شرح الميدانيك ( -)، ومختصر القدوري137-136انظر مختصر الطحاوي: ( )1(
اب��ن فرق��د أب��و عب��د هللا الش��يباني ص��احب أب��ي حنيف��ة وناش��ر فقي��ه، أح��د علم��اء وقض��اة محم..د ب..ن الحس..ن:  )2(

) 1/321) ھ��ـ (ش��ذرات ال��ذھب: (189القض��اء بالرق��ة ت ( اbس��>م، ول��د بواس��ط ونش��أ بالكوف��ة و'ه الرش��يد
  ).4/184وفيات ا+عيان: (

)، ومس�لم ف�ي الزك�اة ب�اب: ف�ي 2/148: ( (وف.ي الرق.اب) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: ق�ول هللا تع�الى: )3(
  ).2/676تقديم الزكاة ومنعھما: (

  ).674وھو والد معقل وزوج أم معقل (تقريب التھذيب: (: ا+بيدي ا+نصاري يقال اسمه الھيثم، صاحبي أبو معقل )4(
)، وأخرجه اب�ن 1/300)، وأخرجه النسائي مختصراً: (2/504أخرجه أبو داود في المناسك باب: العمرة: ( )5(

)، وصححه ا+لباني 1/183)، والحاكم: (2/996ماجه مختصراً أيضاًَ◌ في الحج باب: العمرة في رمضان: (
  ).6/33في إروائه: (
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بـه  الربع املوقف أو احملبس حبسا حمرماً ال جيوز بيعه إذا خرب وال اسـتبدال

؛ ألن يف بيعه إبطال شرط الواقف وحال ملا عقده، وذلك غري جائز، )1(بوجه
مكــان فلــم يكــن وألن العمــارة تنتقــل مــن مكــان إىل  ،واعتبــاراً بــه إذا مل خيــرب

تبقيتـه إتــالف لــه؛ جلــواز عــودة العمــارة إليــه، وألن يف بيعــه إبطــاالً حلــق مــن  يف
  .وال سبيل إىل ذلك )2(فيه حق بعد هذا البطن هجعل ل

وأظـن بعـض أصـحابنا يـذهب إليـه ولسـت  )3(عـن ربيعـة يوجواز بيعـه حمكـ
  .)5(يف هذا الوقت )4(أحققه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33ذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kذא��G�kl`و�x�]7س�אuא��$�Kx[96و�N7م�x[96و�N7م�x[96و�N7م�x[96و�N7م�x[96و�N7م�x[96و�N7م�x[96و�N7م�x[96و�N7م���������

 وأما الفرس أو غريه إذا كلب أو حطم أو هرم وخيف عليه العطـب فيجـوز

  :بيعه عند ابن القاسم، وال جيوز بيعه عند عبد امللك
فوجــه قــول ابــن القاســم: إنــه إذا مل يبــق فيــه منفعــة يف احلــال وال يف املرتقــب 

وذلـك  يكن يف تبقيته فائدة إال تعريضـه للتلـف الوجه الذي حبس عليه مل يف
عنها ومىت بيع هذا الفرس الذي قـد كلـب  يجائز؛ ألن إضاعة املال منه غري

العيب قوائمه مل يكن القتال عليه أمكن أن ينتفع به مشرتيه يف غري  أو دخل
أن يعمــل عليــه وابتيــع بثمنــه غــريه فكــان  أو عليــه )6(بــأن يطحــن ذلــك الوجــه

ا يــراد لــئال يبطــل شــرط ذلــك أوىل مــن إضــاعته، وألن يف تبقيتــه ومنــع بيــع إمنــ
الواقف مىت بيع وتبقيته تـؤول إىل ذلـك مـن غـري نفـع فكـان إبطـال الشـرط مبـا 

  مسده أوىل. )7(يقوم مقامه ويسد بعض
                                                 

  ).41)، الكافي: (308-2/307)، التفريع: (4/342انظر المدونة: () 1(
  في (م): النظر. )2(
   ).541انظر الكافي: ( )3(
  في (ق): ونسيت تحققه وفي ر: ولنست أتحققه. )4(
  )).541قاله عبد الملك وطائفة من المالكيين (الكافي: ( )5(
  ).541)، الكافي: (230رسالة: ()، ال2/310)، التفريع: (4/342انظر المدونة: ( )6(
  بعض: سقطت من (م). )7(
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بــد حبســها فلــم جيــز أووجــه قــول عبــد امللــك اعتبــاره بالربــاع بعلــة أــا عــني 
بيعهــا، فــإذا ثبــت هــذا وبيعــت علــى قــول مالــك وابــن القاســم جعــل مثنهــا يف 

ني به يف مثله وانتفع يف ذلك الوجه الذي حبس األصل عِ لها إن بلغ وإال أُ مث
: إن حــــبس )1(وهــــذا كلــــه علــــى قــــول..فيــــه؛ ألن بــــدل الشــــيء يقــــوم مقامــــه 

يصــح فــال معــىن هلــذا الفــرع وجيــوز  فأمــا إذا قــال: إن حبســه ال ،احليــوان جــائز
  على اإلطالق.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�Kx�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�Kx�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�Kx�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�Kx�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�Kx�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�Kx�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�Kx�<א����J.�
�4>A�aא��j�u�Sא�K��������
وقفــت وحبســت وتصــدقت  :الــيت ينعقــد ــا الوقــف هــي أن يقــول األلفــاظ

  :)2(وما أشبه ذلك مما يفيد معناه
فأمــا لفــظ الوقــف فإنــه صــريح يف التأبيــد فــإذا قــال وقفــت هــذا الــدار وقــال 

حترميهــا، فــال يرجــع ملكــا  )3(هــذه الــدار وقــف كــان هــذا القــدر كافيــا يف تأبيــد
بـــــاع وال توهـــــب وال تـــــورث، أبـــــداً وإن ضـــــم إىل ذلـــــك أن يقـــــول: وقـــــف ال ت

  فكذلك تأكيد واالقتصار على لفظ الوقف كاف.
وإمنا قلنا: ذلك؛ ألن مفهـوم هـذه اللفظـة يف العـرف أنـه يقصـد ـا السـبيل 
وتأبيد حبسـها ومتليـك منفعتهـا علـى الـدوام فوجـب احلكـم بـذلك فيهـا، فأمـا 
لفــــظ احلــــبس فهــــو أن يقــــول: داري هــــذه حــــبس يف وجــــه كــــذا أو ال يقــــول، 

يف  )5(إن قــال حــبس فقــط أو قــال: قــد حبســتها فإــا تكــون حبســاً  )4(لكــن
بـل قـال: حـبس فقـط صـرف يف  الوجه الذي جعله فيه وإن مل يذكر له وجهاً 

  ..وجوه الرب واخلري
                                                 

  في م: قوله. )1(
  ).2/419)، المقدمات: (536)، الكافي: (2/308)، التفريع: (4/343انظر المدونة: ( )2(
  في (م): تأثير. )3(
  في (م): إ' أن كان. )4(
  في (ق): حبسھا. )5(
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فأمـــا احلكـــم يف تأبيـــده فينظـــر فـــإن مل ينضـــم إىل ذلـــك أن يقـــول: وقـــف ال 
ــ وال تبــاع  ت علــى معــني أو مجاعــة توهــب أو غــري ذلــك ممــا يفيــد التأبيــد وكان

بأعيــام غــري جمهــولني وال موصــوفني مثــل أن يقــول: حــبس علــى فــالن لرجــل 
بعينـــه أو علـــى قـــوم بأعيـــام ومل يـــذكر عقبـــا وال نســـًال فقـــد اختلـــف قولـــه يف 

  :)1(ذلك يف ذلك هل يتأبد أم ال ففي روايتان
ال عـاد إحدامها أنه ال يتأبد ويصرف أوال يف الوجه الذي جعله فيه (فـإذا ز 

  .ملكا له إن كان باقيا أو لورثته إن كان ميتاً 
فيـه فـإذا انقـرض  )2(واألخرى أنه يتأبد فيصرف أوال يف الوجه الذي جعلـه)

عـــاد حبســـاً إىل أقـــرب النـــاس بـــاحملبس عليـــه، فـــإن مل يكـــن لـــه قرابـــة عـــاد إىل 
  .الفقراء واملساكني

التأبيــد مثــل  )4(بعــض ألفــاظ )3(فأمــا إن انضــم إىل لفــظ احلــبس يف املعنيــني
أن يقول حبس وقف أو حمرم أو مؤبد أو ال تباع وال توهب أو جعل إطـالق 

أو فــــالن  )5(لفظــــه يف جمهــــولني أو موصــــوفني كــــالفقراء والعلمــــاء أو بــــين متــــيم
وعقبيه أو على ولدى وعقبهم، ومل يعني وال ذكر مرجعا فـال خيتلـف املـذهب 

  .تحرمييف هذين الوجهني أما يفيدان التأبيد وال
علـى فــالن فإنـه علــى  ةفأمـا لفــظ الصـدقة وهــو أن يقـول: هــذه الـدار صــدق

  وجهني: 
 واآلخــر أن يريــد احلــبس فــإن أراد املتصــدق ،أحــدمها أن يريــد متليكــه الرقبــة

للمتصــــدق عليــــه كاهلبــــة، وإن أراد بــــه معــــىن  متليــــك الرقبــــة جــــاز وكــــان ملكــــاً 
                                                 

  ).538-537افي: ()، الك2/308)، التفريع: (4/343انظر المدونة: ( )1(
  ما بين قوسين سقط من ق وأكمل النقص من (ر). )2(
  في (ق): في الھيئتين. )3(
  في (ق): لفظ. )4(
  بني تميم: سقطت من (م). )5(



294 

ني غــري نــيو قــوم مع: إن كــان علــى رجــل معــني أالتحبــيس فــذلك علــى وجهــني
  :ر عقيب ففيها روايتان على ما بيناه يف لفظ احلبسكذ يجمهولني ومل 

إحـــدامها: أنـــه ال يتأبـــد فيصـــرف أوال فـــيمن نـــص عليـــه فـــإذا انقـــرض ذلـــك 
واألخرى أا تتأبـد فتصـرف يف الوجـه الـذي جعلـت فيـه،  الوجه عادت ملكا

  .فإذا انقرض عادت إىل الفقراء واملساكني
 )1(ها يف قوم جمهولني أو موجودين ال حياط بعددهم كبىن متـيموأما إن جعل

، أو علــــى موصــــوفني كالعلمــــاء والفقــــراء أو شــــرط يف املعنيــــني )2(وبــــين تغلــــب
  ..أعقام فإا تتأبد وال تكون ملكا
عـــن بعـــض أصـــحابنا يف هـــذا إذا قـــال:  )3(وكـــذلك ذكـــر ابـــن عبـــد احلكـــم

أــا تكــون ملكــا آلخــر  :ســاصــدقة علــى فــالن وعقبــه مــا عاشــوا ومل يقــل حب
عقيب من رجل أو امرأة ويتصرف فيه مبا يشاء من بيع أو غريه، قال: وأكثـر 
أصــحابنا يرونــه حبســا: وهــذا الــذي قالــه لــيس بشــيء والصــحيح أــا تكــون 

  .حبسا
وأمــا إذا أطلــق لفــظ الصــدقة ومل يضــم إليــه مــا يقتضــى معــىن احلــبس ال مــن 

علــيهم، فــال يكــون معــىن احلــبس؛ ألن لفــظ التأبيــد وال مــن صــفات املتصــدق 
ظــاهر الصــدقة تقتضــي متليــك الرقبــة، وإمنــا ينصــرف إىل احلــبس بقرينــة تنضــم 

  .إليه

                                                 
نسبة إلى تميم والمنتسب إليھا جماعة م�ن الص�حابة والت�ابعين إل�ى زمانن�ا وھ�و تم�يم ب�ن م�ره ب�ت  بنو تميم: )1(

  ).3/77مضر بن نزار بن معد بن عدنان (ا+نساب للسمعاني: ( ادبن بن طابخة بن إلياس بن
: نسبة إلى تغلب وھي قبيلة معروفة وھي تغلب ب�ن وائ�ل ب�ن قاس�ط اب�ن اب�ن أقص�ى ب�ن دعم�ى ب�ن بنو تغلب )2(

  ).3/57جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (ا+نساب للسمعاني: 
  ).2/420تبعا لما جاء في المقدمات: ( في م ابن عبدوس والصحيح ما في ق )3(
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لصـدقة فقـال: هـذه الـدار حـبس صـدقة أو افأما إن مجع بني لفظ احلبس و 
قال: حبس فإن ضم إىل ذلك ال تباع وال توهب أو قال: حمرمة أو مؤبدة أو 

  .ا تتأبد بذلكقف فال خيتلف املذهب إمنو 
وإن مل يقــل إال حبســا صــدقة أو صــدقة حبســا وال ذكــر جمهــولني وال عقــىب 

  فاختلف أصحابنا يف ختريج قول مالك فيها: 
فمنهم من قال: إا على روايتني كقوله حبسا فقط، ومنهم مـن قـال علـى 

هذه مجلة مما ذكره أصحابنا يف دة إا ترجع حبسا وال تعود ملكاً، رواية واح
  فاظ احلبس والوقف وحنن نتكلم على تفصيلها.أل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�Kx

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�Kx

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�Kx

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�Kx

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�Kx

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�Kx

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�Kx

��7qد�kא��8A7Y3وא��3.��uA��<א���Vuن��N�$�K��������
 نا أن لفظ الوقف يفيد مبجرده التحرمي والتأبيد، ووجه قوله يف احلـبس قد بي

املطلــق علــى املعنيــني أنــه يرجــع ملكــا هــو أن جمــرد لفــظ التحبــيس ال يقتضــي 
 ،لفظـــه وال مـــن معنـــاه؛ ألن لفظـــه جمـــرد علـــى التحـــرميالتأبيـــد والتحـــرمي ال مـــن 

املنفعـــة ملـــن جعلـــت فقـــط حـــبس علـــيهم ال ختـــرج عـــنهم، فأمـــا  )1(ومعنـــاه أن
حترميهــا بعــد انقراضــهم ألنــه ممــا ال يســتفاد بــه فــإذا كــان كــذلك وجــب عودهــا 
ملكـــا للمحـــبس (ألـــا علـــى أصـــل ملكـــه لـــزوال احلـــق الـــذي يتعلـــق ـــا فـــإذا 

فقــــد انضــــم إىل لفظــــة مــــا دل علــــى املــــراد بــــه  )2(تحــــرمي)وصــــفت بالتأبيــــد وال
  ..فلذلك قلنا: إنه مؤبد

وكــــذلك إذا جعـــــل علـــــى جمهــــولني أو موصـــــوفني فإنـــــه يقــــوم مقـــــام التأبيـــــد 
والتحـــرمي، ويـــدل علـــى أن احملـــبس أراد أال يرجـــع ملكـــا؛ ألنـــه ملـــك منفعتهـــا 

صـفة؛ ألن بعددهم وال يعلـم انقراضـهم وكـذلك املوصـوفني ب هولني ال حياط
 هذا على أنه قصد بذلك التحرمي. ذلك ينتظم املوجودين واملعدومني فدل  

                                                 
  في (ق): 'ن )1(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )2(
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: "حــبس األصــل �لعمــر  �ووجــه قولــه: إــا تكــون حبســا حمرمــة قولــه 
وموضــــع التعلــــق منــــه أن عمــــر أراد أن يتصــــدق باألصــــل ، )1(وســــبل الثمــــرة"

ثمــرة، صــدقة تبتــدأ وهــي متليــك رقبتــه فأشــار عليــه بــأن حيــبس أصــله ويســبل ال
فــــدل علــــى أن األصــــل يتأبــــد حترميــــه ولــــو مل يكــــن كــــذلك مل يكــــن الغــــرض 

  ..لكه فيبطل غرضه يف التصدق بهمحاصًال؛ ألنه كان يعود إىل 
؛ ألنــه مل ةوألن إطــالق القــول أن هــذا حــبس منافعــه علــى التأبيــد مســتحق

ولــيس خيرجــه  ،يقيــد ذلــك بوقــت دون وقــت فكــان اإلطــالق مقتضــياً للتأبيــد
يانـه ملـن حبسـت عليـه أن يقـول: حـبس علـى فـالن؛ ألن ذلـك ال عن ذلـك ب

وإمنا يفيد التبدئة فقط، وألنه لفظ حبس مطلق فوجـب  )2(يفيد تقييد احلبس
  أن يقتضي التحرمي أصل إذا كان على جمهولني.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x�<
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>��Kx$�א;7אد�&�Vu��Zא�#
>��Kx$�א;7אد�&�Vu��Zא�#
 ف فيــه  نــا أن االخــتالوأمــا لفــظ الصــدقة فــإن أراد بــه وجــه احلــبس (فقــد بي

فوجــــه القــــول بأنــــه ال يتأبــــد أن إجيابــــه التصــــدق  :)3(كهــــو يف لفــــظ احلــــبس)
على زيد أو ولده املعينني أو يف وجه كذا ال يوجب التحرمي ال مـن  )4(باملنفعة

  .لفظه وال من معناه
اقيــاً فــإذا زال عــاد إىل ملكــه بوإمنــا يقتضــي تبقيتــه مــا دام الوجــه صــرف فيــه 

وجــب التأبيــد أن إطــالق لفــظ التصــدق بــه يفيــد نــه يبأباألصــل، ووجــه القــول 
  التخلي منه فكان كالوقف.

��������
��������

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  في (ق): الحق. )2(
  ما بين قوسين سقط من (م). )3(
  في (ق): بالنصف. )4(
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فوجه القول بأنه ال يتأبد أن ذلك مبين على : )1(فأما إذا مجع بني اللفظني

هما لن يتم مجعه ما التأبيد؛ ألن ه غري متأبد، فإذا مجعأن كل واحد بانفراد
حكـم االنفـراد، ووجـه القـول  فاللفظني ال جيعل هلمـا حكمـا خيـال اجلمع بني

  بيد أن فائدة التأبيد حترمي احملبس وتأبيده كقوله: ال يباع وال يوهب.أبالت
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88xe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�Kxe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�Kxe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�Kxe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�Kxe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�Kxe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�Kxe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�Kxe(�n�&و�N�e��J4/�א��>��$�>�م��Hذא�G�K��������

وإمنا قلنا: إنه إذا جعله يف قوم جمهـولني أو موصـوفني أن ذلـك يكـون علـى 
حملــرم إمنــا يعــود إىل احملــبس بشــرط انقــراض احملــبس علــيهم األن غــري التأبيــد؛ فــ

فإذا صرفه إىل اهولني علمنا أنه أراد التأبيـد بأنـه ال يعلـم انقراضـهم وكـذلك 
املوصوفون؛ ألن ذلك ينتظم املعدوم واملوجود وذلـك يقتضـي تعلـق حقهـم بـه 

ون أصـــله العقـــب يقتضـــي التأييـــد إال أن يكـــ )2(مـــا أمكـــن وجـــودهم، وكـــذلك
  أصله. بتعيني معينا فإنه يتعني

وإمنــا قلنــا: إنــه قــال: هــذه الــدار حــبس ومل يعــني لوجــه الــذي تصــرف فيــه، 
خلري والرب؛ ألن احلبس والوقـف يـراد بـه وجـه اهللا تعـاىل افإا تصرف يف وجوه 

والقربة إليه وذلك يتعني بتعيينه فإذا مل يعينه كان مطلقـا فيهـا ومل جيـز إبطالـه؛ 
  لو صرح بذلك لكان هذا حكمه.ألنه 

ومن شرط احلبس والوقـف أن خيـرج  مـن يـده يف صـحته، فـإن أقـام يف يـده 
حياتـــه أو إىل مرضـــه الـــذي مـــات يف فإنـــه يبطـــل ويكـــون مرياثـــاً إال أن يكـــون 

فيهــا مث أعـاده إىل نظـره، فكـان يصـرف غالتــه  )3(أخرجـه عـن يـده مـدة يسـرية
  احلبس. يف وجوهها ويقوم ا فإن ذلك ال يبطل

                                                 
  في (م): الوصفين. )1(
  في (م): ذلك. )2(
  في (ق): 'بيھم. )3(
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أنـه كـان حنـل عائشـة رضـي اهللا عنهـا  �وإمنا قلنا: ذلك حلديث أيب بكـر 
لـذي مـات منـه فقـال هلـا: جذاذ عشرين وسقا فلم يقبضه حىت مرض مرضـه ا

 ، وألن ذلـك طريــق)1(ه لكـان لـك، وإمنــا هـو اليـوم مــال الـوارثيــتلـو كنـت حز 
 موتــه فــال ينفــعإىل أن ينتفــع اإلنســان مبالــه يف حياتــه وخيرجــه عــن ورثتــه بعــد 

ا إن عــاد إليــه فكــان يليــه ويصــرف غالتــه يف وجوههــا مــاحلجــر عليــه شــيئاً فأ
فإنه ال يبطل؛ ألن التهمة تزول عنه إذا كان أخرجـه عنـه مـدة بينـة  )2(هابلوس

  ..أمره )3(وأشهر
حياته  )4(وال حد هلذه املدة إال ما مل يعلم يف مثله أنه بقصد انتفاعه باملال

، وابـــن القاســـم حيـــد فيـــه ســـنة؛ ألـــا مـــدة وضـــعت لالختيـــار  وأدوا ورثتـــه عنـــه
ني وعهــدة السـنة، وكـان شـيخنا أبـو بكـر رمحــه كإقامـة البكـر عنـد الـزوج والعنـ

  يقول: القياس أال يصح رجوعه إىل يده طالت املدة أو قصرت. )5(اهللا
وإمنــا قلنــا: إنــه إذا كــان احملــبس عليــه مــن هــو يف واليتــه فــإن قبضــه لــه قــبض 

ك اهلبة، ألنه لـيس مـن أهـل القـبض لنفسـه والنظـر هلـا فكـان قـبض وليـه وكذل
لصـغري؛ ألن ذلـك ذريعـة إىل اقبضا له فال جيـوز أن ميكـن مـا وقفـه علـى ولـده 

أن ينتفـــع مبالـــه حياتـــه مث خيرجـــه عـــن ورثتـــه بعـــد موتـــه فوجـــب حســـم البـــاب: 
  مبنعه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x?�(�/4H��Dא��?H7ض�א���>A�
��������O�K(�8א!��xא;�3.
�A<�7ض�א��H?�א�O�Kx?�(�/4H��D(�8א!��xא;�3.
�A<�7ض�א��H?�א�O�Kx?�(�/4H��D(�8א!��xא;�3.
�A<�7ض�א��H?�א�O�Kx?�(�/4H��D(�8א!��xא;�3.
�A<�7ض�א��H?�א�O�Kx?�(�/4H��D(�8א!��xא;�3.
�A<�7ض�א��H?�א�O�Kx?�(�/4H��D(�8א!��xא;�3.
�A<�7ض�א��H?�א�O�Kx?�(�/4H��D(�8א!��xא;�3.
�A<�7ض�א��H?�א�O�Kx?�(�/4H��D(�8א!��xא;�3.
املتأبــد إذا انقــرض الوجــه الــذي جعــل فيــه عــاد إىل  )6(ا قلنــا: إن احملــبسوإمنــ

أقـــرب النـــاس بـــاحملبس؛ ألن الصـــدقة علـــى األقـــارب أوىل منهـــا علـــى األباعـــد، 
                                                 

  ).6/178أخرجه البيھقي: ( )1(
  في (م): ويسبلھا )2(
  في (ق): وأشھد. )3(
  في (م): بالملك. )4(
  رحمه هللا سقطت من (م). )5(
  في (ق): الحبس. )6(
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، وقــال أليب طلحــة: )1(وذو رحــم حمتــاج" ة: "ال يقبــل اهللا صــدق�وقــد قــال 
غـــين  : "خـــري الصـــدقة مـــا كـــان عـــن ظهـــر�، وقـــال )2(يف األقـــربني" "اجعلهـــا
  .)3(تعول" وابدأ مبن
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010xو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��Kxو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��Kxو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��Kxو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��Kxو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��Kxو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��Kxو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��Kxو$�א;7ض��Y#א��>��$�א��K  

؛ ألن )4(الوقف يف الصحة من رأس املـال ويف املـرض أو الوصـية مـن الثلـث
ه فكانـت ري غـألحد يف مالـه وال الـوارث وال  )5(الصحيح ال يتعلق عليه احلجر

يفعلـه  اعطاياه وهباته من رأس املال، واملريض حمجور عليه من أجل ورثتـه فمـ
موقوف على الثلث بعد موته؛ ألنه ليس له أن خيرج عنهم زيـادة علـى الثلـث 

  .بعد موته؛ ألن ذلك تقدير ما جعل له
 وإمنا مل حيكـم بتنجيـزه مـن الثلـث يف احلـال جلـواز أن يتلـف الثلثـان الباقيـان

 وميــوت هــو عــن هــذا املقــدار فقــط؛ ألن االعتبــار مــا يرتكــه بعــد املــوت ال قبلــه

إىل أن يكون الوصايا قد نفذت قبل حصول الثلثني للورثة وذلك غري فيؤدي 
  جائز.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x?:uX�C9ن���:Xאز�و>��א��Hم�
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��$�Kx?:uX�C9ن���:Xאز�و>��א��Hم�
��$�Kx?:uX�C9ن���:Xאز�و>��א��Hم�
��$�Kx?:uX�C9ن���:Xאز�و>��א��Hم�
��$�Kx?:uX�C9ن���:Xאز�و>��א��Hم�
��$�Kx?:uX�C9ن���:Xאز�و>��א��Hم�
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��$�K��������

خالفــــــاً ملــــــا حيكــــــى عــــــن أيب  )6(ووقــــــف اإلنســــــان علــــــى نفســــــه ال يصــــــح
؛ ألنــه إذا ملــك شــيئاً بضــرب مــن ضــروب امللــك مل ميلــك نقلــه إىل )7(يوســف

  ا وهب لنفسه شيئاً من ماله.نفسه بغري ذلك الوجه أصله إذ
                                                 

) والك��افي 3/170ل��م أعث��ر عل��ى تخ��ريج ھ��ذا الح��ديث، ولك��ن ذك��ره بع��ض العلم��اء ف��ي (تفس��ير القرطب��ي ( )1(
)1/100(.   

)، مس��لم ف��ي الزك��اة، ب��اب: فض��ل النفق��ة 2/126: (أخرج��ه البخ��اري ف��ي الزك��اة ب��اب: الزك��اة عل��ى ا+ق��ارب )2(
  ).2/694والصدقة على ا+قربين: (

) ومس�لم ف�ي الزك�اة، ب�اب: الي�د 3/189( (م.ن بع.د وص.ية)أخرجه البخاري في الوص�ايا ب�اب: تأوي�ل قول�ه:  )3(
  ).2/717العليا خير من السفلى (

  ).537)، الكافي: (230( )، الرسالة:2/308)، التفريع: (4/344،346انظر المدونة: ( )4(
  في (م): حجه. )5(
  ).4/80)، حاشية الدسوقي: (25-6/24انظر مواھب الجليل: ( )6(
  ).186-2/185مع شرح الميداني: ( -انظر مختصر القدوري )7(
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وإن وقف يف مرضه أو وصيته شيئاً على ورثته خاصة دون غريهم مل يصح 

؛ ألن ذلـك جيــري جمـرى الوقــف علـى نفســه، وألنــه )1(ذلـك وكــان ملكـاً للورثــة
وقـف  عليهم ملكهم ومينـع التصـرف فيـه وذلـك غـري جـائز فيـه، وإن )2(يوقف

الوقف من الثلث  )3(على بعضهم مل جيز أيضاً، فإن دخل معهم أجانب نفذ
وقسم نصيب الورثة على الشرط الذي شرطه وأخذ األجانب حقوقهم، وإمنا 
يصــح الوقــف إذا دخــل فيــه األجانــب؛ ألنــه قــد وقفــه علــى مــن يصــح الوقــف 

  عليه ومل يرد تفضيل بعض الورثة على بعض.
وعلـــى أجانـــب كـــان مـــا يصـــيب الـــوارث بينـــه  وإذا وقـــف علـــى بعـــض ورثتـــه

وبــني بــاقي الورثــة، ومـــن مــات مــن الورثــة، الـــذين مل يــدخلهم يف الوقــف قـــام 
وارثهم مقامهم؛ ألنه ال يرث عنه مجيع حقوق املال اليت كانت لـه فـإذا مـات 
الــوارث املوقـــوف لـــه انقطـــع حـــق بـــاقي الورثـــة فيمـــا كـــان يصـــيبه خاصـــة، فـــإذا 

علــيهم انقطــع حــق بــاقي الورثــة مجلــة وحصــلت )4(قــوفمجيــع الورثــة املو  مــات
  الورثة. بغري
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4.x8J7א��Xא�
4.x8J7א��Xא�
4.x8J7א��Xא�
4.x8J7א��Xא�
4.x8J7א��Xא�
4.x8J7א��Xא�
4.x8J7א��Xא�
4.��������
إذا حــبس علــى مجاعــة شــيئاً مث جعلــه يف وجــه آخــر بعــد انقراضــهم فمــات 

به شـبعضهم: فإن كان ذلك الشـيء ممـا يتجـزأ أو ينقسـم كالغلـة والثمـرة ومـا أ
بعــد انقراضــهم وال مليــت تكــون يف الوجــه الــذي جعــل فيــه افــإن حصــة  ذلــك

وإن كــان ممــا ال ينقســم كالعبــد ٌخيتــدم  مــن أهــل احلــبس، يرجــع علــى مــن بقــي
  والدابة تركب ففيها روايتان: 

                                                 
  ).537)، الكافي: (2/308)، التفريع: (4/344انظر المدونة: ( )1(
  في (ق): و' يوقف. )2(
  في (ق): يعد. )3(
  (م): الموقف. في )4(
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 ،)1(إحدامها أنه كالذي ينقسم (ترجع حصة امليـت إىل الوجـه الـذي نفـذه)
قف علـى مـن بقـى مـنهم فـإذا واألخرى أنه ترجع حصة من مات من أهل الو 
  .)2(انقرض مجيعهم صارت إىل الوجه الذي بعدهم

ينقسـم فـإن حصــة امليـت ال تعـود إىل مــن و أ ز إمنـا قلنـا: إنــه إذا كـان ممـا يتجــ
وكــان  ،بقــي مــن أهــل احلــبس؛ ألن كــل واحــد منفــرد عــن اآلخــر ال تعلــٌق بــه

س ال موتـــه يف وجـــوب عـــود نصـــيبه إىل مـــن بعـــده كمـــوت اجلميـــع، وألن احلـــب
 شـــرط لنـــا إن حصـــة امليـــت تعـــود إىل مـــن بقـــى مـــن غـــريقيـــورث بالشـــركة فلـــو 

  احملبس لذلك لكان كاملرياث..
مــنهم  )3(ووجــه قولــه فيمــا مل ينقســم أن حصــة امليــت ال تعــود إال مــن معــه

  .اعتباراً مبا يقسم
إــا تعــود إىل مــن كــان معــه يف احلــبس أن الضــرر حيصــل يف  )4(ووجــه قولــه

  اركة خبالف املتميز واألول أقيس.ذلك؛ لسوء املش
لغلة فعلى ما لكناً فإنه على وجهني: إن حبس عليهم سوإن كان احلبس م

  ذكرناه من املتميز املنقسم وإن كان للسكىن فعلى اخلالف.
 ك املسكن اإلنتفاع بتمليـك إذا أسكن إنساناً داره إىل مدة معلومة فقد مل

ت (الرجـــل احملـــبس عليـــه فبقيـــت فـــإن مـــا ،املـــدة ولـــيس للمالـــك الرجـــوع فيـــه
عــن حــق لـــه يصــح اإلرث يف نوعـــه  )5(إىل املــدة لورثتـــه؛ ألنــه مـــات) الســكىن

  .فورثه ورثته كما لو كان على معاوضة، وتقييده بالنوع احرتازا من الوطء

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  ).538-537)، الكافي: (230)، الرسالة: (3/309)، التفريع: (348-4/347انظر المدونة: ( )2(
  في (ق): بقى. )3(
  ووجه قوله: سقط من (م). )4(
  ما بين قوسين من (م). )5(
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وإن دفــع صــاحب الــدار إليــه شــيئاً علــى أن يــدع الســكىن جــاز؛ ألن ذلــك 
أصــــل اإلســــكان قربــــة ، وألن وهبــــة لــــيس مبعاوضــــة وإمنــــا انتقــــال مــــن هبــــة إىل

والقربة قد سـومح فيهـا عمـا غلـظ يف املعاوضـة كجـواز الشـركة والتوليـة يف بيـع 
الطعــام قبــل القــبض وكــذلك القــرض واهلبــة وبيــع املكاتــب كتابتــه مبــا ال جيــوز 

رمـــة العتاقـــة، وأنـــه لـــيس القصـــد حمـــض بيعهـــا مـــن األجنـــيب ومـــا أشـــبه ذلـــك حل
  احلرية والرفق بالعبد كذلك ها هنا. املعاوضة وإمنا القصد كمال

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414xx�!ق�אFRG�$�Kxx�!ق�אFRG�$�Kxx�!ق�אFRG�$�Kxx�!ق�אFRG�$�Kxx�!ق�אFRG�$�Kxx�!ق�אFRG�$�Kxx�!ق�אFRG�$�Kxx�!ق�אFRG�$�K��������
، فإنــــه يــــؤثر يف اإلســــكان وال تبديــــةً  اً وإذا أطلــــق احلــــبس ومل يشــــرتط تقــــدمي

أهل احلاجـة؛ ألن أصـل احلـبس إمنـا يقصـد بـه القربـة والثـواب لسـد  )1(والقيمة
 اخللـة ودفـع احلاجـة ألصـل احلـبس فيجـب أن يكـون مـن اشـتد حاجتـه أدخــل

  .يف االستحقاق ممن قل عنه
وال خيـــرج مـــن ســـكن حلـــدوث مـــن هـــو أحـــوج منـــه؛ ألن األول ســـكن حبـــق 

أو تبديــــة كــــان مــــا  اً ميفكــــان أحــــق باحليــــازة والســــبق فــــإن شــــرط للحــــبس تقــــد
  شرطه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515x�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�Kx�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�Kx�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�Kx�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�Kx�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�Kx�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�Kx�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�Kx�J>&ًא�l:A��ً��,و�N��3�.�Z):(دא�א��x�O�ZI�(�K��������

أو دوراً عـدة فسـكن  ،إذا حبس دارا فسكن بيتا صغريا أو شيئاً يسريا منها
(وإن ، جاز احلبس كله ما يسـكن ومـا مل يسـكنه  ي،داراً منها يسرية فيما بق

ــــرياً بطــــل احلــــبس مــــا ســــكنه ومــــا مل يســــكنه) ــــن )2(ســــكن شــــيئاً كث ، وقــــال اب
القاســـم: جيـــوز مـــا مل يســـكنه ويبطـــل مـــا ســـكنه ومل يفـــرق يف املوضـــعني بـــني 

  .)3(وقيل يبطل اجلميع ،القليل والكثري

                                                 
  في م و ر: القسمة. )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  ).539)، الكافي: (230)، الرسالة: (3/311التفريع: (انظر  )3(
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لقول بأنه ال يبطل إذا كان سكناً يسرياً هو أن ذلك ال مة فيه أن فوجه ا
يكون أراد االنتفاع مباله حياته وصـرفه عـن ورثتـه بعـد موتـه؛ ألن القـدر الـذي 
ينتفع به يسري اخلطـب كـاللنب يشـربه مـن غـنم حيبسـها أو التمـر اليسـري يأكلـه 

النظــــــر يف حيبســــــه، وألن ســــــكناه يف الغالــــــب ملراعاتــــــه وحفظــــــه و  مــــــن حــــــائط
  مصاحله.

ووجــه القــول بأنــه ينفــذ مــا مل يســكن ويبطــل مــا ســكن؛ ألن مــا ســكن لــن 
حيز عليه فلم ينفذ حبسـه عليـه، ومـا مل يسـكنه فقـد حيـز عليـه فزالـت التهمـة 

  .فيه فوجب نفوذ احلبس فيه
بطــل مجيعــه بــبطالن بعضــه؛  اجلميــع أن احلــبس إذا كــان واحــداً  عووجــه منــ

  .ألن حكمه واحد غري متبعض
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616�7I4א��$�K�7I4א��$�K�7I4א��$�K�7I4א��$�K�7I4א��$�K�7I4א��$�K�7I4א��$�K�7I4א��$�Kxxxxxxxx��������

: هبـــة منـــافع الـــدار عمـــر الرجـــل مدفوعـــة إليـــه وليســـت بتمليـــك )1(العمـــرى
ســـكنتكها أ: أعمرتـــك هـــذه الـــدار أو لرجـــلٍ  الرقبـــة، وصـــفتها: أن يقـــول رجـــلٌ 

حياتك أو عمرك أو مدة بقائك أو منحتكهـا أو مـا أشـبه ذلـك مـن األلفـاظ 
ميلكـه رقبـة الشـيء؛ وإمنـا ملكـه  اليت يفهـم منهـا متليكـه املنـافع عمـره، وهـذا مل

املالك أو مات، وإن مات املعطى  يحيا فاملنافع له بق ىاملنافع فما دام املعط
 ،كسـائر تركتـه  مرياثـاً  أو إىل ورثتـه إن كـان ميتـاً  حيـاً  كـان  نعادت إىل املالك إ

  أعمرها. )2(وعند الشافعي: أن املعمر ميلك رقبة الدار إذا

                                                 
يقال: أعمرته دارا أو أرضا إذا أعطيته إياھا وقلت له ھي ل�ك عم�رى أو عم�رك ف�إذا م�ت رجع�ت  العمرى: )1(

  ).230إلى (غرر المقالة: 
  ).419وعرفھا ابن عرفة بقوله: تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء (حدود ابن عرفة: 

  في (ق): إلى. )2(
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ـوإمنا قلنـا: ذلـك؛ ألن امل ر ملـا اشـرتط للمعطـى أن تكـون لـه عمـره علمنـا عم
ــــد دون  ــــة ال يصــــح إال علــــى التأبي أنــــه أراد متليــــك االنتفــــاع، ألن متليــــك الرقب

 دمـت هـذه الـدار عمـرك أو حياتـك أو مـا  هُ كتُـاشرتاط العمر؛ ألنه لو قـال مل
م بتوقيتــه إياهــا باملــدة أنــه أراد الســكىن لــعحيــا لــن يصــح ذلــك ومل ميلكهــا ، ف

  ..ون الرقبةد
عمرتـك ومل يــذكر العقــب، فأمـا إن قــال لـك ولعقبــك فإــا أوهـذا إذا قــال  

مـن عقبـه إنسـان،  يمـا بقـ داً بـتكون للمعمر حياته، فإذا مات كانت لورثتـه أ
رض عقبــه ومل يبــق مــنهم أحــد عــادت إىل املالــك إن كــان حيــا أو إىل قــفــإذا ان
  .)1(ناهكان قد مات على ما بي   إنورثته 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).542-541)، الكافي: (230)، الرسالة: (2/756انظر الموطأ: ( )1(
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قة واهلبـــة يصــح ويلـــزم مـــن غـــري قــبض، ولكـــن القـــبض شـــرط يف عقــد الصـــد
وب أو العبد أو الدار أو غـري ثنفوذه ومتامه، فإن قال: تصدقت عليك ذا ال

ذلك من األمالك، أو وهبته لك ومل يرد باهلبة عوض الثواب فقال: قد قبلت 
 )1(فقــد انعقــد ولــيس للواهــب وال للمتصــدق الرجــوع فيــه ويلزمــه إقباضــهمنــك 

  ..للموهوب له، أو التصدق عليه إذا طالبه، وجيرب على ذلك إن امتنع منه
املقبــوض لــه أو املتصــدق  )2(فــإن مــات ،قبــاضوال يبطــل العقــد بتــأخري اإل 

هـا يف يـد قباض غري مرتاخ يف ذلك وال راض بتبقيتعليه وهو على املطالبة باإل
  ..ولورثته من املطالبة مثل ما كان له املتصدق مل يبطل مبوته، الواهب أو

 قبــــاض أو أمكنــــةوإن تراخــــي املوهــــوب أو املتصــــدق عليــــه يف املطالبــــة باإل

  .)3(قبضها فلم يقبضها حىت مات الواهب أو مرض بطل ومل يكن له شيء
مل تقــبض تكــون : ال ينعقــد إال بــالقبض ومــا )4(وقــال أبــو حنيفــة والشــافعي

  .)5(غري الزمة جائزة
  

                                                 
  في (م): اقتضاه. )1(
  فإن مات: سقطت من ق وفي ر: وإن مات الموھوب له. )2(
  ).532)، الكافي: (2/311والتفريع: ( -4/348انظر: المدونة: ( )3(
  ).120(للمارودي:  -)، اbقناع138انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  في م: تكون جائز غير 'زم. )5(
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: "الراجـع يف �، وقوله )�m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll)1 وإمنا قلنا: ذلك لقوله تعاىل:
قبـاض أو بعـده، وألنـه ومل يفـرق بـني الرجـوع قبـل اإل )2(هبته كالراجع يف قيئـه"

من العقود فلم يفتقر انعقاده إىل قبض املعقود عليه أصـله سـائر العقـود،  عقد
  تقر انعقادها إىل قبض كالوصية.عطية فلم يف وألا
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إذا تصــدق علــى ولــده الصــغري أو وهــب لــه فحيازتــه لــه جــائزة إذا كــان قــد 

 شهد عليهـا؛ ألنـه هـو القـابض لـه إذ الصـغري لـيس ممـن أز الصدقة أو اهلبة و مي
  .)3(يصح قبضه وال بد من قابض له

ثبت له الصـدقة أو اهلبـة بغـري قـول تويشهد عليه لوإمنا شرطنا أن مييز ذلك 
ــــه الوصــــية للــــوارث، وهــــذا إذا كــــان ممــــا ميكــــن أن  عينــــه تاألب وإال تطــــرق من

  ..واإلشهاد عليه
فأمــا مــا ال ميكــن ذلــك فيــه مــا ال يتعــني كالــذهب والفضــة والطعــام وســائر 

؛ املكيل واملوزون فال يصح قبض األب لـه، ألنـه ال ميكـن اإلشـهاد علـى عينـه
ألنه ال يتميز للشاهد وقت إقامة الشهادة إلمكان أن يكون ما شهد به غري 

  فإن جعلها على يد أجنيب يكون قابضاً هلم جاز. عليه الذي أشهد
قال شيخنا أبو بكر: وجيوز أن تكون بيد األب إذا جعلها يف شيء وختم 

والثـوب شهد عليها ألا تتميز وميكن الشهادة عليهـا فيكـون كالعبـد أو  عليها
  .)4(عينه وما يتميز

                                                 
  .1سورة المائدة، اUية:  )1(
)، واب�ن ماج�ه ف�ي الھب�ات 6/222بھذا اللفظ أخرجه النسائي في الھبة باب: رجوع الوالد فيما يعط�ى ول�ده: ( )2(

وق�د )، وھو في الصحيحين بلف�ظ: "العائ�د ف�ي ھبت�ه، كالكل�ب يع�ود ف�ي قيئ�ه، 2/787باب: الرجوع في الھبة: (
  سبق تخريج ھذا الحديث.

  ).532)، الكافي: (230)، الرسالة: (2/312)، التفريع: (4/349انظر: المدونة: ( )3(
  : به. في (ق) )4(
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تصـح هبــة املشــاع كمــا تصــح هبــة املقســوم وجتــوز مــن شــريك وغــريه، وفيمــا 

يف قولـــه: إن املشــــاع  )2((خالفـــاً أليب حنيفــــة )1(تتـــأتى قيمتـــه وفيمــــا ال تتـــأتى
 )4(علـى وجـه، وألن كـل مشـاع جـاز )3(هبتـه) حميكن فيه قسمة ال تص الذي

ازت هبتــه كاملقســوم، وألن كــل عقــد صــح يف املشــاع الــذي ال ينقســم بيعــه جــ
  كالبيع.  )5((صح يف الذي ينقسم)
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إذا تصــدق علــى ولــده الصــغري جبــزء مشــاع مــن أرض أو دار وأشــهد عليــه 

  : )6(ففيه روايتان
ل الصـدقة فوجـه اجلـواز إحدامها جواز الصـدقة واألخـرى بطالـا، واهلبـة مثـ

 شــاع منهــا يفاملأن العــني املوهــوب بعضــها ممــا يتعلــق وميكــن اإلشــهاد عليهــا ف

 فأشـــبه حكـــم املقســـوم، ووجـــه املنـــع أن نفـــس املوهـــوب غـــري متميـــز وال معـــني 
  املنفرد الذي ال يتعني واألول أصح.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x��م�א��:<N�$�Kx��م�א��:<N�$�Kx��م�א��:<N�$�Kx��م�א��:<N�$�Kx��م�א��:<N�$�Kx��م�א��:<N�$�Kx��م�א��:<N�$�Kx��م�א��:<N�$�K��������
اب واآلخــر ال يقصــد ــا علــى ضــربني: ضــرب منهــا يقصــد ــا الثــو  )7(اهلبــة

  :الثواب بل يكون على وجه املودة واحملبة وصلة الرحم
ــــذي يقصــــد بــــه املكافــــأة والعــــوض فحكمــــه حكــــم  فأمــــا الضــــرب األول ال

ال يف وجـه واحـد وهـو إويراعى فيه مـا يراعـى يف البيـع وال يفارقـه  ،املعاوضات
                                                 

  ).2/312انظر: التفريع: ( )1(
  ).2/172مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري137انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  ما بين قوسين سقط من (م). )3(
  (م): كل ما جاز. في )4(
  بين قوسين سقط من (ق). )5(
  ).534)، الكافي: (229)، الرسالة: (2/312انظر التفريع: ( )6(
الھب��ة: ق��ال اب��ن عرف��ة: الھب��ة ' لث��واب تملي��ك ذي منفع��ة لوج��ه المعط��ى بغي��ر ع��وض (ح��دود اب��ن عرف��ة:  )7(

)421.(  
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فإنــه  الســكوت عــن البــدل فيــه وعــن مقــداره، فأمــا مــا عــدا ذلــك مــن أحكامــه
  .)1(جيري جمرى سائر املعاوضات

وإمنا قلنا: إا جائزة على هذا الوجه؛ ألا تفعـل علـى وجـه املـودة، وإيثـار 
 ففعلهــا علــى هــذا الوجــه لــه ،وإن كــان املقصــود املكافــآت ،املكارمــة واملواصــلة

تــأثري يف التــودد والتحبــب فكانــت يف معــىن نكــاح التفــويض يف املســامحة بــرتك 
وطلـــــب  )2(أثــــاب علــــى اللقحــــة �أن النـــــيب  يمقــــداره، ورو ذكــــر العــــوض و 

عليـه بـل أنكـر سـخطه الثـواب وكـان زائـدا علـى  )3(صاحبها الثواب فلم ينكـر
، فأمــا الضــرب اآلخــر الــذي ال يقصــد بــه الثــواب فــال يســتحق عليــه )4(القيمــة

  ثواب وال مكافآة؛ ألن الواهب مل يرد ذلك وإمنا أراد التمليك بغري عوض.
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 فــإن اختلفــا فــادعى الواهــب أنــه وهــب للثــواب وقــال املوهــوب لــه بــل لغــري
  :الثواب فاملرجع يف ذلك إىل أحد أمرين

إما إىل شرط إن كان بينهما فـإن اعـرتف بـه املوهـوب لـه لزمـه، وإن أنكـره، 
فــــالقول قــــول الواهــــب إذا أشــــكل وحتاكمــــا فيــــه إن كــــان يشــــبه، وإن كــــان ال 

  .)5(مدعى األشبه منهماقول ه، فالقول يشب
والقسم اآلخر الذي يرجع فيه إليـه وهـو العـرف فينتظـر: فـإن كانـت العـادة 

                   منــــــا يهــــــب مثــــــل إوالعــــــرف أن الواهــــــب يــــــرى أنــــــه يريــــــد الثــــــواب، وأن مثلــــــه 
          وذلـــك مثـــل  ،فـــالقول قولـــه )7(ينالـــه منـــه أو مكافئـــة )6(ضعـــو ذلـــك املوهـــوب ل

                                                 
  ).528)، الكافي: (228: ()، الرسالة2/312)، التفريع: (4/318،327انظر المدونة: ( )1(
  ).556الناقة ذات اللبن، وجمعھا لقح (المصباح المنير:  -اللقحة: بالكسر )2(
  في (ق): فلم يطلب. )3(
)، واب�ن حب�ان 1/265) وأحم�د: (5/686أخرجه الترمذي في المناقب باب: مناقب بني ثقيف وبن�ي حنيف�ة: ( )4(

  )، وقال على شرط مسلم.2/62والحاكم: (
  ما: سقط من (م).منھ )5(
  في م: بغرض. )6(
  في (ق): مكافآت. )7(
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ومــا أشــبه ذلــك فالعــادة يف هــذا أنــه يريــد منــه  )1(هبــة الفقــري للســلطان والغــين
  .املكافآت

وأما هبة الغـين للفقـري والسـلطان ألتباعـه والرجـل يهـدي إىل العـامل والصـاحل 
  فالعرف يف مثل هذا أنه للمودة ال للثواب.

وأمــا النظــر أو األمثــال فعلــى حســب مــا يعلــم مــن دالئــل احلــال وعلــى قــدر 
هــل يقصــد بـــه الثــواب أم هــي ممــا يقـــبح يف العــرف طلــب الثـــواب يف  )2(ةهلبــا

  ..مثلها
وعنــه يف هبــة أحــد الــزوجني لآلخــر روايتــان: إحــدامها أــا تقتضــي الثــواب 

ـــــة بينهمـــــاأو ، لتميـــــز امللكـــــني واألخـــــرى أـــــا ال تقتضـــــي  ،ن املعاوضـــــة مطلوب
ديـــة واهلبـــة، بـــأن كـــل واحـــد يتقـــرب إىل اآلخـــر باهل الثـــواب؛ ألن العـــرف جـــارٍ 

  .)3(ظوة عندهوحيب التودد إليه وإحراز احل
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إذا ثبـت مـا ذكرنـاه فمــن وهـب لـه شـيء للثــواب فهـو باخليـار إذا قبـل اهلبــة 
إن شاء أثاب فيها فما زاد وإن شاء ردها، فـإن أثـاب قيمتهـا أو زيـادة عليهـا 

  .بقيمتها ىله وإن قال: ال أرض لزم واهبها قبول ذلك وال مقال
وإن أثاب دون القيمة فالواهـب باخليـار إن شـاء قبـل الثـواب وإن شـاء رده 
وارجتع هبتـه، فـإن فاتـت عنـد املوهـوب منـه لزمـه قيمتهـا، والفـوت مثـل احلمـل 

  ..واملوت أو العتق أو نقص يف البدن

                                                 
  في (م): ا+غنياء. )1(
  في (ق): الھديه. )2(
  ).532)، الكافي: (229)، الرسالة: (2/314)، التفريع: (4/324انظر: المدونة: ( )3(
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: إحـدامها )1(وقد اختلف عنه يف زيادة اجلسم أو السوق، فعنـه فيـه روايتـان
  أنه فوت واألخرى أنه ليس بفوت، وال تفتقر هبة الثواب إىل حيازة.
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وإمنا قلنا: إن املوهوب خمري بني اإلثابة أو الرد؛ ألا معاوضة فال يلزمـه إال 

  .باختياره إذا مل يتعلق ا حق الغري كسائر املعاوضات
ا قلنـــا: إنـــه إذا قبلهـــا لزمـــه الثـــواب، فـــألن الواهـــب ملكـــه إياهـــا بشـــرط وإمنـــ

  .العوض إما لفظا أو عرفا فلزمه ما دخل عليه كالبيع
وإمنــا قلنــا: إن الثــواب مــا يرتاضــيان بــه اعتبــاراً بنكــاح التفــويض؛ ألنــه عقــد 

فيه برتك تسمية العوض  )2(يشرتك فيه العوض وطلب املودة واملواصلة فسومح
  .اهلبة إذا سكتا عن ذكر العوض فوقف على تراضيهما فكذلك

 مــا إذا مل يرتاضــيا فــاملوهوب خمــريإن شــاء أثــاب عنهــا القيمــة وإمنــا قلنــا: إ 
، وأنــــه إذا أثــــاب القيمــــة لــــزم الواهــــب قبوهلــــا، اعتبــــارا بنكــــاح وإن شــــاء ردهــــا

التفـويض (يف ختيــري الــزوج إذا مل يرتاضــيا علــى فـرض ببــذل صــداق مثــل الــذي 
  و قيمة البضع أو الطالق، وكذلك يف اهلبة. ه

وإمنا قلنا: إنه ال يلزمـه إرضـاؤه مبـا يزيـد علـى القيمـة اعتبـاراً بـالتفويض علـى 
  .)3(ما بيناه)

وإمنا قلنا: إنه ال يراعى عرف يف مكافآت مثـل تلـك اهلبـة خالفـاً للشـافعي 
حـــد  ؛ ألنـــه ال مـــدخل للعـــرف يف املكافـــآت إذ لـــيس فيهـــا)4(بعـــض أقولـــه يف

وقـد ، ألـف ،يرجع إليه؛ ألن امللك العظيم قـد يثيـب علـى هديـة تسـاوى مائـة
                                                 

  ).532)، الكافي: (229)، الرسالة: (2/314)، التفريع: (4/340انظر: المدونة: ( )1(
  : فسوغ.في م )2(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )3(
  ).1/455)، المھذب: (120انظر: اbقناع: ( )4(



311 

يثيــب عشــرة آالف، ومــا بينهمــا وقــد كــان خيلــو املوهــوب يف نفســه فيزيــد يف 
وكـــذلك غـــريه ممـــن يكـــافئ ختتلـــف مكافآتـــه حبســـب حـــالوة  ،املكافـــآت عليـــه

  يف ذلك. إليه، فبطل اعتبار العرف )1(املوهوب يف نفسه وحمبته بنفع مهديه
وإمنــا قلنــا: ال يكفــي أقــل ممــا يقــع عليــه االســم خالفــاً للشــافعي أيضــاً؛ ألن 

إذا دخــل علــى زيــادة علــى القيمــة أو علــى مقــدارها أو  )2(أن املهــدي العــرف
دراهــم  )3(يرجتــى املواصــلة واملكارمــة فــإن ثــاب علــى هديــة قيمتهــا ألــف بعشــرة

  ..فإنه خالف العرف الذي عليه دخل فال يلزمه
منا: إنه إذا فاتت لزمته قيمتها، ألنه إذا كان ذلـك هـو الواجـب عليـه مـع وإ

بقائهــا فكــذلك فواــا وتــأثري الفــوت منــع ردهــا فقــط، وإمنــا كــان العتــق فوتــاً؛ 
  ألنه ال ميكن ردها وال فسخه واحلمل ينقص قيمتها واملوت عدمها.

  .صانووجه قوله يف زيادة البدن والسوق أنه فوت واعتباره لتغري النق
  .فوت أن ردها ممكن من غري ضرر يلحق أحدمهابووجه قوله إا ليست 

وإمنــا قلنــا: إــا ال تفتقــر إىل حيــازة؛ ألــا معاوضــة كــالبيع، وألن التهمــة ال 
  مدخل فيها كدخوهلا يف هبة غري الثواب.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88x
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�Kx
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�Kx
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�Kx
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�Kx
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�Kx
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�Kx
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�Kx
�.�L��Jא#�A�B�aא����א��$�K��������
  افآت فعلى ضربني:فأما اهلبة اليت ال يقصد ا ثواب وال مك
به وجه اهللا تعـاىل مـن صـلة وذلـك   ضرب يراد به املودة واحملبة، وضرب يراد

كهبـة الغــين للفقــري واليتــيم فهــذا الضــرب صــدقة فحكمــه حكــم الصــدقة، فــال 
  :)4(جيوز الرجوع فيه بوجه ال من أب وال من غريه

                                                 
  في (م): عھدته. )1(
  في (ق): الموھوب. )2(
  بعشرة: سقطت من (ق). )3(
  ).532)، الكافي: (228)، الرسالة: (2/313)، التفريع: (4/340انظر: المدونة: ( )4(
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عـــاىل وإمنـــا قلنـــا: ذلـــك ألنـــه أخرجهـــا عـــن ملكـــه علـــى وجـــه القربـــة إىل اهللا ت
 قولـه  وابتغاء وجهه ال لغرض دنيا فلم جيز له الرجوع فيه، وعلى ذلك دل� 

"ال  :ملـــا ســـأله عـــن الفـــرس الـــذي محـــل عليـــه يف ســـبيل مث رآه يبـــاع �لعمـــر 
: "إمنــا الصــدقة �، وقولــه )1(عــه ولــو باعكــه بــدرهم وال تعــد يف صــدقتك"بتت

ري واهلبة لصلة الرحم وما  يريد يوم القيامة، ومن هذا هبة الغين للفق )2(ها"مليو 
  ذلك. كان مبثابة

وإذا ثبت منع الرجوع فكذلك االنتفاع به؛ ألنـه ضـرب مـن الرجـوع إال أن 
يشرب من ألبان الغنم يسرياً أو يركـب الفـرس الـذي يف سـبيل اهللا أو مـا أشـبه 

  ذلك مما يقل خطره.
إال فأمــا الضــرب اآلخــر وهــو اهلبــة للمــودة واحملبــة فلــيس ألحــد فيهــا رجعــة 

للوالــدين فيمــا وهبــاه لولــدمها فلهمــا اعتصــاره مــا مل يــداين أو يتــزوج أو يطأهــا 
إن كانـــت جاريـــة أو يكاتبـــه إن كـــان عبـــداً أو ينفقـــه إذا كـــان مـــاال أو خيـــتلط 

عـه فـال يكـون للوالـد بيأو  مبثله إذا كان دراهم أو حنطـة أو مـا يكـال أو يـوزن
لـألم فيمـا وهبتـه، ولـيس  ةفـال عصـر  إىل االرجتاع، وإذا كـان الولـد أيتامـاً  سبيل

 ألحد رجوع يف هبته إال للوالدين ال من قريب وال من أجنيب ال جد وال غريه
  .)3(من األقارب
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99x?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�Kx?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�Kx?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�Kx?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�Kx?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�Kx?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�Kx?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�Kx?3���$ع��H7א��Z&�[א��א��=>&�$�K��������

وإمنــا قلنــا: إنــه لــيس للواهــب ســوى الوالــدين الرجــوع يف هبتــه خالفـــاً أليب 
: "ال حيـل للرجـل أن يعطـي العطيـة �قوله ، ل)4(حنيفة يف قوله: إن هلم ذلك

                                                 
)، ومس��لم ف��ي الھب��ات، ب��اب: 2/142يح��ب +ح��د أن يرج��ع ف��ي ھبت��ه: (أخرج��ه البخ��اري ف��ي الھب��ة ب��اب: '  )1(

  ).3/1239كراھية شراء اbنسان ما تصدق به: (
  لم أعثر عليه... )2(
  ).228)، الرسالة: (3/313)، التفريع: (4/337انظر: المدونة: ( )3(
  ).2/175مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري138انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
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ومثــل الــذي يعطــي مث يرجــع فيهــا   ،مث يرجــع فيهــا إال الوالــد فيمــا يعطــي ولــده
، وألنـه ال يلـي علـى )2(شـبع قـاء مث عـاد يف قيئـه" )1(كمثل الكلب أكـل حـىت

مالـــه إال بتوليـــه، وحيـــد يف وطئـــه أمتـــه فـــال رجـــوع لـــه يف هبتـــه أصـــله االبـــن إذا 
  وهب لألب.
�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(zzzzzzzz1010x?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�Kx?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�Kx?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�Kx?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�Kx?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�Kx?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�Kx?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�Kx?>.B�[و���I�(�Sع�א�Hאز���H�K��������

وإمنا قلنا: إن لألب أن يرجع فيما وهـب البنـه خالفـاً أليب حنيفـة يف منعـه 
، للحــديث الــذي روينــاه، وحلــديث النعمــان بــن بشــري أن أبــاه حنلــه )3(الرجــوع

يشـــهده فقـــال: إين حنلـــت ابـــين هـــذا فقـــال: "أكـــل  �حنـــال وجـــاء إىل النـــيب 
 ، فـــدل ذلـــك علـــى أن لـــألب أن)4(قـــال: "فأرجعـــه"ولـــدك حنلتـــه" قـــال: ال، 

رجـــع فيمـــا وهـــب البنـــه، وألـــا هبـــة ملـــن أضـــيف هـــو ومالـــه إىل الواهـــب يف ي
الشــرع إضــافة امللــك فكــان لــه الرجــوع فيهــا بوجــه، أصــله هبــة الســيد لعبــده، 
وألن األب خيــتص مــع الولــد مبــا ال يوجــد يف غــريه، ولــه شــبهة يف مالــه ففــارق 

  األجنيب.
  .ملشاركتها يف قرب الوالدة ومباشرا )5(نا: إن لألم أن تعتصروإمنا قل

؛ ألن اهلبة لأليتام يراد ا وجه اهللا عز وإمنا منعنا ذلك إذا كان الولد أيتاماً 
  .وجل كالصدقة

                                                 
  في (ق): إذا. )1(
)، وابن ماجه في ا+حكام باب: من أعطى ولده 2/809أخرجه أبو داود في البيوع باب: الرجوع في الھبة: ( )2(

)، والترم�ذي ف�ي 6/222)، والنس�ائي ف�ي الھب�ة ب�اب: رج�وع الوال�د فيم�ا يعط�ي ول�ده: (2/795ثم رجع فيه: (
) 3/27) وق�ال ح�ديث حس�ن ص�حيح، وأحم�د: (4/384البيوع باب: م�ا ج�اء ف�ي كراھي�ة الرج�وع ف�ي الھب�ة: (

  ).2/46والحاكم: (
  ).2/175مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري139انظر: مختصر الطحاوي: ( )3(
)، ومس��لم ف��ي الھب��ات، ب��اب: كراھي��ة تفض��يل بع��ض 2/133أخرج��ه البخ��اري ف��ي الھب��ة ب��اب: الھب��ة للول��د: ( )4(

  ).3/1241ا+و'د: (
  ).2/170و الرجوع في الھبة وأخذھا قھراً (الفواكه الدواني: ا'عتصار: ھ )5(
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وإمنــا منعنــا االعتصــار بعــد التصــرف لتعلــق حقــوق الغــري ــا، أمــا إذا دايــن 
ي معـه، فلـو أجزنـا لـألب أخـذه لكـان الولد فإن الغرماء داينوه علـى املـال الـذ

  ..غروراً هلم
: �وكذلك إذا تزوجت االبنـة ألن للـزوج حـق يف تبقيـة ماهلـا بيـدها لقولـه 

، ولالتفاق على أنه ال رجوع له يف البيع والعتق )1("تنكح املرأة لدينها وماهلا"
 )2(جمـــرى إتالفـــه وكـــذلك ســـائر التصـــرف، فأمـــا اختالطـــه مبـــا ال يتميـــز فجـــارٍ 

  ل الرجوع فيه.فبط
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x��و��N�4ض�.��<
��������76�$�Kא����א���ع�א�#
>��.�4ض�Nو����76�$�Kxא����א���ع�א�#
>��.�4ض�Nو����76�$�Kxא����א���ع�א�#
>��.�4ض�Nو����76�$�Kxא����א���ع�א�#
>��.�4ض�Nو����76�$�Kxא����א���ع�א�#
>��.�4ض�Nو����76�$�Kxא����א���ع�א�#
>��.�4ض�Nو����76�$�Kxא����א���ع�א�#
>��.�4ض�Nو����76�$�Kxא����א���ع�א�#

يكـــره أن يبتـــاع الرجـــل صـــدقته ويرجتعهـــا بعـــوض أو هبـــة؛ ألنـــه ضـــرب مـــن 
، وألن املوهـوب لـه واملتصـدق عليـه قـد يسـتحي منـه فيسـاحمه يف )3(العود فيها

مثنهــــا أو حيــــط عنــــه مــــا ال حيــــط لغــــريه فيكــــون رجوعــــا يف ذلــــك القــــدر، ويف 
يبـاع، فـأراد أن يشـرتيه  )4(عمر أنه وجد فرساً محل عليـه يف سـبيل اهللا حديث

  .)5(لو باعكه بدرهم وال تعد يف صدقتك"و : "ال تبتعه �فنهاه رسول اهللا 
فأما إن مات املتصدق عليه فورثها املتصدق منه فال بأس؛ ألن ذلك ليس 

كـــه بغـــري برجـــوع فيهـــا وال يـــتهم بأنـــه احتـــال فيـــه؛ ألن املـــرياث يـــدخل يف مل
صــنعه، ويف احلــديث أن امــرأة وهبــت ألمهــا وليــدة فماتــت األم فورثتهــا االبنــة 

رياث فقــال: "أجـــرت يف صــدقنك ورد عليــك املـــعـــن ذلــك  �فســألت النــيب 
  .)6(وليدتك"

                                                 
  سبق تخريج الحديث. )1(
  إت>فه سقطت من (م). )2(
  ).533)، الكافي: (229)، الرسالة: (2/314انظر التفريع: ( )3(
  في (م): في السبيل. )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  ).2/760أخرجه مالك في الموطأ: ( )6(
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 وإذا ثبت أنه ال جيوز الرجوع يف الصدقة فاالنتفاع ا ممنـوع أيضـاً علـى مـا

  .)1(قدمناه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212Sא�e.��A�:3א��$�KSא�e.��A�:3א��$�KSא�e.��A�:3א��$�KSא�e.��A�:3א��$�KSא�e.��A�:3א��$�KSא�e.��A�:3א��$�KSא�e.��A�:3א��$�KSא�e.��A�:3א��$�Kx��د�$�א�Bوx��د�$�א�Bوx��د�$�א�Bوx��د�$�א�Bوx��د�$�א�Bوx��د�$�א�Bوx��د�$�א�Bوx��د�$�א�Bو��������

ويســتحب لإلنســان أن يســاوي بــني ولــده يف اهلبــة، وأن ال خيــص بعضــهم 
ن أعطـى بعضـهم شـيئاً مـن إفـ ،بشيء يفرده عن اآلخر إال ويكـون مثلـه لغـريه

  .)2(ماله جاز، وإن أعطاه كل ماله كره ذلك ومل يبطل
 ث يف حــدي �ي بيــنهم يف العطيــة لقولــه وإمنــا اســتحببنا يف اجلملــة أن يســو

: "أكـــل �النعمـــان بـــن بشـــري ملـــا حنلـــه أبـــوه شـــيئاً وأراد الشـــهادة عليـــه فقـــال 
ولدك حنلته مثل ما حنلت هذا" قال ال،: "فأرجعـه"، ويف احلـديث "أحتـب أن 

ىل العقــوق وتــرك الــرب ويــورث إوألن ذلــك يــؤدي  )3(لــك يف الــرب ســواء" يكونــوا
  ..احلسد والضغن فوجب كراهيته لذلك

بعينـه  )4(له، فإذا وهب البعض منـه أو الشـيء اليسـريوهذا إذا وهب كل ما
فــذلك جــائز؛ ألن أبــا بكــر الصــديق رضــي اهللا عنــه وهــب لعائشــة رضــي اهللا 

، والفــرق بــني الــبعض والكــل أن يف الــبعض ال تتولــد العــداوة )5(عنهــا مــن مالــه
ال  والبغضــاء؛ وألنــه قــد بقــي مــا يصــري للولــد البــاقني إذا كــان املوهــوب يســرياً،

  جل ماله وال قطعة مؤثرة فيه فيجري حينئذ جمرى هبة الكل. يكون
وإمنـا قلنــا: إن وهــب مجيعــه نفــذ وإن كـان مكروهــا خالفــاً ألمحــد بــن حنبــل 

  واعتباراً باألجانب. �، وحلديث أيب بكر )6(وغريه يف منعه نفوذه

                                                 
  بيناه. في (م): على )1(
  ).530)، الكافي: (230)، الرسالة: (2/415)، التفريع: (2/751انظر الموطأ: ( )2(
  سبق تخريج الحديث. )3(
  اليسير: سقطت من (ق). )4(
  سبق تخريج ا+ثر. )5(
  ).5/664)، المغني: (79انظر: مختصر الخرقي: ( )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313x?3Yn�$�?��&�/).ق�
���������H�Kאز�א�#3
ق�.(/�&��?�$��H�Kx?3Ynאز�א�#3
ق�.(/�&��?�$��H�Kx?3Ynאز�א�#3
ق�.(/�&��?�$��H�Kx?3Ynאز�א�#3
ق�.(/�&��?�$��H�Kx?3Ynאز�א�#3
ق�.(/�&��?�$��H�Kx?3Ynאز�א�#3
ق�.(/�&��?�$��H�Kx?3Ynאز�א�#3
ق�.(/�&��?�$��H�Kx?3Ynאز�א�#3
يهبه للظواهر واألخبـار والرتغيـب جيوز أن يتصدق مباله كله يف صحته وأن 

  ..)2(من أمواهلم )1(يف الصدقة، وألن مجاعة من الصحابة قد اخنلعوا
وهذا إذا كان املتصدق له يرجع إليه من صناعة أو حرفـة فيخلـف منهـا مـا 
ال يــرده علــى نفســه، فأمــا إن كــان ال يرجــع إىل مــا يقوتــه أو يقــوت عيالــه إن  

ســعدا أن  �مينــع نفســه وعيالــه، وقــد منــع كــان ذا عيــال، فــال ينبغــي لــه أن 
إبقـاء علـى ورثتـه، فإبقـاء اإلنسـان علـى نفسـه أوىل، وقـال  )3(كله يوصي مباله

  .)��m�m�m�mÅ��Ä��Ã����Â��ÁÅ��Ä��Ã����Â��ÁÅ��Ä��Ã����Â��ÁÅ��Ä��Ã����Â��Állll)4تعاىل:
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�Kx?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�Kx?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�Kx?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�Kx?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�Kx?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�Kx?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�Kx?���O�/H7��k

אم���yGאز��H�$�K��������

مـــن أخـــدم رجـــال عبـــده جـــاز ذلـــك، وقـــد اختلـــف عنـــه يف نفقتـــه علـــى أن 
  : )5(تكون فعنه فيه روايتان

  .إحدامها أا على مالك رقبته، واألخرى أا على من جعلت له خدمته
فوجــه األوىل مــن أن النفقــة علــى املالــك بــالرق وتعلــق حــق الغــري مبنافعــه ال 

  .يوجب عليه نفقته كما لو أجره
ووجــه الثانيــة أنــه ميلــك منافعــه دون ســيده فكانــت النفقــة عليــه كالزوجــة ملــا 

نافعهـــا وال يلــزم اإلجــارة؛ ألن العـــوض عنهــا قـــد ملــك االســتمتاع ـــا ملــك م
  خذ منه واهللا أعلم.أ

�@�@�  
                                                 

  في (م): انخلوا. )1(
  .كما تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله )2(
)، ومس��لم ف��ي الوص��ية، ب��اب: الوص��ية بالثل��ث: 2/82س��عد: ( �أخرج��ه البخ��اري ف��ي الجن��ائز ب��اب: رث��ى  )3(

)3/1250.(  
  ).77سورة القصص، اUية: ( )4(
  ).4/304انظر المدونة: ( )5(
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íé‘çÖ]<h^jÒíé‘çÖ]<h^jÒíé‘çÖ]<h^jÒíé‘çÖ]<h^jÒíé‘çÖ]<h^jÒíé‘çÖ]<h^jÒíé‘çÖ]<h^jÒíé‘çÖ]<h^jÒEEEEEEEE11111111DDDDDDDD<<<<<<<<

 األصــل يف ثبــوت الوصــايا وتعلــق األحكــام ــا قولــه تعــاىل يف آيــة املواريــث

mmmmÃ��Â��Á����À��¿��¾��½Ã��Â��Á����À��¿��¾��½Ã��Â��Á����À��¿��¾��½Ã��Â��Á����À��¿��¾��½llll)2(:وقولــــــــــه ،�mmmm���±��°��� �̄�®���±��°��� �̄�®���±��°��� �̄�®���±��°��� �̄�®
»��º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²»��º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²»��º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²»��º�����¹�� �̧�¶��µ��´��³��²�l�l�l�l)3( ،

ئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتـني إال ووصـيته : "ما حق امر �وقوله 
للخـــرب الـــذي روينـــاه، وألن  )5(، إذا ثبـــت ذلـــك فهـــي منـــدوب إليهـــا)4(عنـــده"

فيها حترزا واحتياطـا؛ ألن اإلنسـان ال يـدري مـىت يأتيـه أمـر ربـه اهللا عـز وجـل، 
وقـــد يكـــون عليـــه حقـــوق حيتـــاج إىل الـــتخلص منهـــا فيجـــب أن يكـــون علـــى 

  لك.استظهار من ذ
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xt9c��.���nא���Kxt9c��.���nא���Kxt9c��.���nא���Kxt9c��.���nא���Kxt9c��.���nא���Kxt9c��.���nא���Kxt9c��.���nא���Kxt9c��.���nא���K��������

، وإمنـا قلنـا: )6(موضع الوصية بالثلث، وال جيوز الزيادة عليه إال بإذن الورثة
يعـــودين مـــن وجـــع  �إن لـــه أن يوصـــي بالثلـــث حلـــديث ســـعد قـــال: جـــاءين 

اشتد يب فقلت: يا رسول اهللا بلغ مين الوجع مـا تـرى، وأنـا رجـل ذو مـال وال 
لثــي مــايل فقــال: "ال"، قلــت فشــطره، قــال "ال" يــرثين إال ابنــة يل أفأتصــدق بث

، قال: "الثلث والثلث كثري إنك إن تـدع ورثتـك أغنيـاء خـري )7(فقلت فالثلث
                                                 

)، وف�ي ا'ص�ط>ح: عق�د يوج�ب 6/116الوصية: في اللغة: وصيت الشيء وص�لته (معج�م مق�اييس اللغ�ة: () 1(
  ).528ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابته عنه بعده (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع: ( حقاً في

  .11سورة النساء، اUية: )2(
  ).180سورة البقرة، اUية: ( )3(
)، ومس���لم ف���ي الوص���ية: 3/185: "وص���ية الرج���ل مكتوب���ة..." (�أخرج���ه البخ���اري ف���ي الوص���ايا وقول���ه  )4(

)3/1249.(  
)، 543، الك���افي: (223)، الرس���الة: (3/321)، التفري���ع: (4/301)، المدون���ة: (2/761انظ���ر: الموط���أ: ( )5(

  ).3/111المقدمات: (
  انظر: المراجع التي سبق ذكرھا. )6(
  رجل: سقطت من (م). )7(
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: "إن اهللا جعـل لكـم ثلـث �، وقولـه )1(من أن تدعهم عالة يتكففـون النـاس
  .)2(أموالكم عند موتكم"

ذلـك ألجلهـم؛  وإمنا قلنا: الزيادة جـائزة عليـه إذا أذن الورثـة؛ ألن املنـع مـن
  ..ألن ما زاد عليه حق هلم فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز

وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز يف حق من أجـازه ومل جيـز يف حـق مـن 
  منع؛ ألن من أجازه فقد ترك حقه ومن منع فقد طالب حبقه فله ذلك.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�Kx?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�Kx?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�Kx?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�Kx?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�Kx?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�Kx?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�Kx?��&�=�I���n�A�?وא�����B�Z&�K��������
ه الوصـــية جبميـــع مالـــه، فـــإن أوصـــى بزيـــادة علـــى ومـــن ال وارث لـــه فلـــيس لـــ

، خالفــاً أليب حنيفــة يف قولــه: إن لــه أن )3(الثلــث مل يكــن لــه إال الثلــث فقــط
: "إن اهللا أعطـاكم ثلـث أمـوالكم عنـد مـوتكم �، لقولـه )4(يوصي بكل مالـه

ن املســلمني يعقلــون عنــه وظــاهره مينــع زيــادة عليــه، وأل )5(زيــادة يف أعمــالكم"
أن يوصـــي يف حقهـــم بـــأكثر مـــن ثلثـــه كـــاملوايل، واعتبـــارا بالورثـــة  يكـــن لـــه مفلــ

  املياسري.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�Kx�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�Kx�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�Kx�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�Kx�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�Kx�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�Kx�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�Kx�Lذن�א����.�BGא��������nאز�א���Hم�
��$�K��������

، واألصل )6(وال جتوز الوصية لوارث من ثلث وال غريه إال بإذن باقي الورثة
: "إن اهللا عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقـه فـال وصـية �يف منعها قوله 

، (وألن ذلـــك تعـــدى مـــا حـــد اهللا تعـــاىل ورمســـه؛ ألنـــه تعـــاىل جعـــل )7("لـــوارث
                                                 

  ).3/1253)، ومسلم في الوصية: (3/181أخرجه البخاري في الوصايا: ( )1(
)، وفي س�نده طلح�ة ب�ن عم�رو المك�ي ض�عيف 2/904ثلث: (أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب: الوصية بال )2(

  ).4/400(انظر نصب الراية: (
  ).2/213،324انظر التفريع: ( )3(
  ).427-5/418)، حاشية ابن عابدين: (446-8/430انظر شرح فتح القدير: ( )4(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )5(
  ).544)، الكافي: (223( )، الرسالة:2/324)، التفريع: (4/306انظر المدونة: ( )6(
)، واب�ن ماج�ه ف�ي الوص�ايا ب�اب: ' وص�ية 3/824أخرجه أبو داود في البيوع ب�اب: ف�ي تض�مين العاري�ة: ( )7(

  )، وقال حديث حسن.4/377)، والترمذي في الوصايا ما جاء ' وصية لوارث: (2/905لوارث: (
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قدراً معلوماً من الرتكة، وإذا خـص امليـت بعضـهم بزيـادة علـى  )1(لكل وارث)
ذلك كأنه يعطيه من حق غريه، فإذا مل جييزوا رجعت مرياثـاً؛ ألنـه ال جيـوز أن 

إال أن ينفــرد ــا بعضـــهم، ولــيس هلــا جهـــة تصــرف مــن قبـــل وصــية فلــم يبـــق 
  يرجع مرياثاً كالذي مل يوصي به.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�Kx�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�Kx�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�Kx�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�Kx�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�Kx�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�Kx�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�Kx�Lא����Mز�H�.ز�����JX�.א���ل��$�K��������
، ألن املنـــع ))2ـــا جتـــوز بإجـــازة الورثـــة، خالفـــاً ملـــن منـــع ذلـــكإوإمنـــا قلنـــا: 

حلقوقهم فإذا أجـازوه فقـد تركـوا حقـوقهم فيجـب جـوازه، وألـا جهـة للوصـية 
  ه الزيادة على الثلث.مينع منها حلق الورثة فجاز بإجازم أصل

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x��n�8א��)O�$�Kx��n�8א��)O�$�Kx��n�8א��)O�$�Kx��n�8א��)O�$�Kx��n�8א��)O�$�Kx��n�8א��)O�$�Kx��n�8א��)O�$�Kx��n�8א��)O�$�K��������
 )4(وجوـا هعنـ ي، حالفـاً ملـن حكـ)3(الوصية غري واجبة لقريـب وال ألجنـيب

إذا مل يكونــوا وارثــني؛ ألن كــل مــن مل  )6(مــن األقــربني، والــذين )5(ملــن ال يــرث
تلــزم عطيتــه يف احليــاة مل جتــب الوصــية لــه بعــد الوفــاة كاألجانــب، وألــا هبــة 

  ية فلم تلزم اعتبارا حبال احلياة.وعط
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�Kxt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�Kxt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�Kxt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�Kxt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�Kxt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�Kxt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�Kxt9cא��Z&�7c6�.و�Nא��������nא���$��Lאن�א���D�3א��$�K��������

لوارث أو بأكثر من الثلث فأذنوا لـه فـال خيلـو يف الوصية إذا استأذن الورثة 
  من ثالثة أحوال:

ما أن جييزوا يف الصحة، أو يف املرض الـذي حيجـر عليـه فيـه، أو أن جييـزوا إ
وت فإن أجازوا يف الصحة فال يلزمهم ذلـك، وهلـم الرجـوع فيـه ألنـه ال بعد امل

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (م). )1(
)، 10/325ظ��اھر ق��ول أحم��د وھ��و ق��ول الش��افعي والمزن��ي (انظ��ر المحل��ى: ( من��ع ذل��ك أھ��ل الظ��اھر، وف��ي )2(

  ).6/6)، المغني: (143)، مختصر المزني: (80مختصر الخرقي: (
  ).551)، الكافي: (223)، الرسالة: (2/322انظر التفريع: ( )3(
ورث�ة، وھ�و ق�ول روي عن الزھري وأبي مجلز وقال أبو بك�ر ب�ن عب�د العزي�ز ھ�ي واجب�ة ل�ق�ربين غي�ر ال )4(

  )6/2داود ومسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير (انظر المغني: (
  في (ق): تورث. )5(
  في (م): الوالدين. )6(
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 )1(حــق هلــم يف احلجــر عليــه حــال الصــحة فأشــبه إذن األجنــيب؛ ألنــه ال يلزمــه
  ..)2(إذا صار وارثا من بعد املوت

وإن أجازوا بعد املوت فذلك الزم من غـري خـالف؛ ألن اإلرث قـد وجـب 
  ا لو وهبوه ابتداء.هلم، فإذا تركوه بعد وجوبه جاز كم

، )3(وإن أجــازوه حــال املــرض املخــوف لــزم ذلــك ومل يكــن هلــم الرجــوع فيــه
؛ ألــا حــال ميلكــون عليــه احلجــر فيهــا فــإذا )4(خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي

أذنوا فيما هلم منه لزمهم، كالسيد إذا أذن لعبـده والـزوج المرأتـه، وألـا حـال 
بعد املوت، وإذا استأذم عنـد سـفر فـأذنوا تعترب عطاياه فيها من الثلث كما 

  ففيها روايتان: هل
إحــدامها أنــه ال يلــزم اعتبــاراً بالصــحة، وألن تصــرفه يف هــذه احلــال مــن رأس 

واألخـرى أنـه يلـزم اعتبـاراً بـاملرض املخـوف؛ ألـا حـال خـوف وخطـر،  .املـال
  وهذا يف السفر البعيد الذي خياف من مثله.
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مـــن إضـــرار ـــم مثـــل أن يكـــون  ال خوفـــاً  اإلذن احملكـــوم بـــه إذا كـــان طوعـــاً 

ونفقتــه، إن مل يــأذن بــه قطــع بــه، أو يكــون لــه عليــه  يالــوارث يف عيــال املوصــ
ديــن يلزمــه أن يكــون ســلطاناً يرهبــه أو مــا أشــبه ذلــك، فمــىت كــان اإلذن علــى 

  بعض هذه الوجوه مل يلزم وكان له الرجوع.
��������
��������
��������

                                                 
  في (م): +نه يلزمه. )1(
  الموت: سقطت من (ق). )2(
  ).544)، الكافي: (223)، الرسالة: (322-2/321)، التفريع: (4/301انظر: المدونة: ( )3(
  ).1/457)، المھذب: (130)، اbقناع: (159-158تصر الطحاوي: (انظر: مخ )4(
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 ن صـح لزمتــه مــن رأس مالــه وإن مــاتإاملــريض وعطايــاه مراعــاة فــ )1(هبـات

وقــال داود: هــي  ،))2ــا حــال املــرض موقوفــة ال تنفــذأكانــت مــن الثلــث إال 
  :)3(من رأس املال الصحيح جائزة
: "إن اهللا جعــل لكــم ثلــث أمــوالكم عنــد املــوت زيــادة يف �ودليلنــا قولــه  

أن  يأنــه لــيس هلــم إال الثلــث وال زيــادة عليــه، ورو  �، فــأخرب )4(أعمــالكم"
فتغـيظ  �أعتق ستة أعبد له يف مرضه ال ميلك غريهم فبلـغ ذلـك النـيب  رجال

، )5(شديدا مث دعـى ـم فأسـهم بيـنهم فـأعتق ثلـثهم وأرق ثلثـيهم" عليه غيظاً 
اهلبــــة  عوألن حصــــول ســــبب املــــوت مبنزلــــة حضــــور املــــوت نفســــه بــــدليل منــــ

  ..رثللوا
ملــا  �فــإن نــازعوا يف ذلــك دللنــا عليــه بإمجــاع الصــحابة يف قصــة أيب بكــر 

إين كنـت حنلتـك جـذاد عشـرين وسـق ولـو كنـت  :قال لعائشة رضي اهللا عنها
فبـني تعلـق حقـوق الورثـة بـه، ، )6(حزيته لكان لك وإمنا هي اليوم مال الـوارث

وألنــه إجيـــاب  وإن ذلــك هــو املـــانع مــن تســـليمه إليهــا ومل خيـــالف عليــه أحـــد،
  عطية يف املرض كالوصية.
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ــ ز الورثــة قســم املوصــى هلــم الثلــث علــى إذا أوصــى بزيــادة علــى الثلــث ومل جيُِ

الوصــايا مــن مجلــة املــال، مثالــه: أن يوصــى بالنصــف والثلــث  )7(حســب مبلــغ

                                                 
  في ق: ھبة. )1(
  ).545)، الكافي: (2/331)، التفريع: (4/282،326انظر المدونة: ( )2(
  ).6/71/)، المغني: (10انظر المحلى: ( )3(
  سبق تخريج الحديث. )4(
  ).3/1288أخرجه مسلم في ا+يمان باب: من أعتق شركا له في العبد: ( )5(
  سبق تخريج ھذا ا+ثر. )6(
  في (م): ومبالغ. )7(
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ث، وهــي ســنة مبلــغ الوصــية منهــا وال جييــز الورثــة فينظــر أقــل مالــه نصــف وثلــ
مخســــة أســــهم فيقســــم الثلــــث بيــــنهم علــــى مخســــة لصــــاحب النصــــف ثالثــــة 
ولصاحب الثلث سهمان، وكـذلك بالثلـث والربـع يكـون علـى سـبعة مـن اثـين 

، )1(عشـــر لصـــاحب الثلـــث أربعـــة ولصـــاحب الربـــع ثالثـــة علـــى هـــذا احلســـاب
  .)2(وقال أبو حنيفة: يتساوى املوصى هلم يف الثلث

لنــا أمــا وصــيتان، لــو كانتــا مطلقتــني مرســلتني قســمتا علــى التفصــيل، ودلي
كذلك، أصله لو أوصى بالسدس والثمن، وبيان   )3(فإذا كانتا مقيدتني قسمتا

  :ذلك
أنــــه لــــو أوصــــى لزيــــد بــــألف درهــــم وقــــدرها النصــــف، ولعمــــر خبمــــس مائــــة 

لوصايا، وقدرها الربع القتسمنا الثلث إذا مل جيز الورثة على التفصيل حبسب ا
د بنســبة، وألمــا وصــايا تتفاضــل (قصــرت وهــذا وفــاق معهــم فكــذلك إذا قّيــ

حبســبها أن تتفاضــل يف قســمة الثلــث عليهــا إذا زادت  )4(عــن الثلــث فوجــب)
  عليه كاملرسلة.
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لــه أن يشــرتي ابنــه مبــا يكــون قــدر ثلثــه؛ ألن لــه التصــرف يف الثلــث ويرثــه؛ 
جيــوز لــه أن يشــرتيه بكــل  ة:عتــق عليــه وهــو حــر، وقــال حممــد بــن مســلمألنــه ي

مالـــه اعتبـــاراً باســـتلحاقه، وقـــال شـــيخنا أبـــو بكـــر يف توريـــث ابنـــه: نظـــر؛ ألنـــه 
  .)5(نة هلمإخراج لورثته عن املرياث بعد ثبوت البيّ 

  
                                                 

  ).2/324،327)، التفريع: (4/317انظر: المدونة: ( )1(
  ).4/174مع شرح الميداني: ( -) ومختصر القدوري158انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  قسمتا: سقطت من (ق). )3(
  ما بين قوسين: سقطت من (ق). )4(
  ).544)، الكافي: (2/329)، التفريع: (4/282انظر: المدونة: ( )5(
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مبثل نصيب أحدمها كـان لـه نصـف  )1(لوكذلك لو كان ابنان فوصى للرج

املال، على هذا احلساب ينظركم ذلك النصـيب إذا انفـرد عـن الوصـية فيكـون 
، وقال أبو حنيفة والشافعي: جيعل املوصى له كأنه ابن آخر )2(هو املوصى به

  .)3(فيأخذ مع االبن الواحد النصف ومع االثنني الثلث
 يب ابـين فقـد أحـال مبعرفـة القـدرودليلنا أنه إذا قال: أوصيت لك مبثل نص

املوصى بـه علـى معرفـة نصـيب مـن أحـال عليـه فيجـب أن يكـون ذلـك احملـال 
عليه معلوما مقدراً قبل الوصية ليصـبح العمـل بقـدرها منـه، ومـىت علقنـا معرفـة 

حملــال عليــه علــى مقــدار الوصــية فــذلك تنــاقض واســتحال ألن الوصــية معلقــة ا
صـية فيكـون ذلـك جعـل الشـيء شـرطا ملـا هـو هـو معلقـاً علـى الو  عليه ويصـري

  يصح، وإذا ثبت ذلك صح ما قلناه. فال )4(شرط له
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 يرؤوسـهم مث أعطـ ددل نصـيب أحـد ورثتـه نظـر إىل عـثإذا أوصى لفالن مب
، وال ينظــــر إىل اخــــتالف فروضــــهم وال إىل الــــذكور واإلنــــاث، )5(جــــزءا منهــــا

مـن نـوع واحـد كـالبنني  )6(وذكـوراً  اً لـه: أن يـرتك سـتة ذكـور وإنـاث، أو إناثـمثا
والبنــــات، أو الزوجــــات واجلــــدات أو اإلخــــوة واألخــــوات وغــــري ذلــــك فيعطــــى 
السدس، وإمنا قلنا ذلك؛ ألن األنصباء إذا اختلفت مقاديرها مل يكن األكثر 

  .)7(يبق إال االعتبار بالرؤوس بأوىل من األقل؛ فلم

                                                 
  في (م): لرجل. )1(
  ).547-546)، الكافي: (2/327)، التفريع: (4/314انظر المدونة: ( )2(
  ).143مختصر المزني: ( -)157انظر مختصر الطحاوي: ( )3(
  ھو شرط: سقطت من (م). )4(
  في (م): جزءا واحدا. )5(
  أو إناث وذكور: سقطت من (ق). )6(
  ).553)، الكافي: (2/328انظر: التفريع: ( )7(
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 )1(إذا أوصى بسهم من ماله ومل يعينه أو جبزء منـه أو بنصـيب، فـذلك كلـه

ســواء، فــاختلف أصــحابنا يف مقــدار مــا يلــزم بالوصــية بعــد اتفــاقهم علــى أنــه 
 )3(ومنهم من قال: يعطـى، )2(يزاد على الثلث فمنهم (من قال يعطى الثمن)

ينظـــر إىل مـــا تبلغـــه قســـمة الفريضـــة بالضـــرب إن الســـدس، ومـــنهم مـــن قـــال: 
: )4(ت الســهام أم كثــرت، وقــال أبــو حنيفــةاحتــيج إليــه فيعطــى ســهما منــه قلــ

يــــــدفع إليــــــه مثــــــل أقــــــل ســــــهام الورثــــــة إال أن يزيــــــد إىل الســــــدس فيكــــــون لــــــه 
، وقــــال الشــــافعي يــــدفع: إليــــه الورثــــة مــــا شــــاءوا مــــن غــــري مقــــدار )5(الســــدس

  .)6(مؤقت
ى وجـــــوب التقـــــدير خالفـــــاً للشـــــافعي، أن الســـــهم واجلـــــزء فـــــدليلنا أوال علـــــ

والنصيب عبارة عن التقدير؛ ألنه يقال هذا املال بيـنهم علـى كـذا وكـذا جـزءا 
أو ســهما أو نصــيبا، فــإذا ثبــت ذلــك فكأنــه أوصــى لــه بقــدر وأمجــل التقــدير 
فيجب أن يطلـب مـا هـو أوىل بـأن يكـون أراده ومـىت وكلنـاه إىل مشـيئة الورثـة 

  :قدير، صار كأنه قال أوصيت بشيء فإذا ثبت التقديرزال الت
فوجه القول بأنه يعطى الثمن أنه ملا مل يكن بعض السهام بأوىل من بعض 

، ومـا زاد عليـه مشـكوك فيـه؛ إلمكـان )7(وجب أن يدفع األقـل؛ ألنـه متحقـق
أراد مــا دونــه، فلــم جيــز أن يــدفع إليــه  )8(أن يكــون (أراده وإمكــان أن يكــون)

  .الشك

                                                 
  فذاك كله: سقطت من (ق). )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  في (م): بعض. )3(
  ).4/176مع شرح الميداني: ( -)، مختصر القدوري157انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  فيكون له السدس: سقطت من (ق). )5(
  ).130( )، اbقناع:143انظر مختصر المزني: ( )6(
  في (ق): يتحقق. )7(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )8(
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جــه القــول بأنــه يعطــى الســدس واجلــزء الــذي ينقســم عليــه الفريضــة مــا مل وو 
يــزد علــى الثلــث أن أصــل حســاب الفــرائض الســدس، وإمنــا ينشــأ مــا زاد عليــه 

الـثمن؛ ألنـه لـيس بأصـل و إمنـا  )1(منه؛ ألنـه أقـل السـهام يف األصـول خبـالف
  هو سهم يستحق حبجب عن أصل الفرض.

مـا بلـغ أنـه  انقسـمت عليـه الفريضـة بالغـاً ممـا  نـه يعطـى سـهماً إووجه القول 
ملا قال: له سـهم مـن مـاىل أو جـزء كـان ذلـك راجعـاً إىل أجـزاء مالـه وسـهامه 

  فوجب أن تكون القسمة عليه دون اعتبار الفروض.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414xوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�Kxوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�Kxوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�Kxوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�Kxوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�Kxوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�Kxوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�Kxوא;7ض��Y#א��$���nא���e.��A�:3א��$�K��������

زمــة، الوصــية يف الصــحة واملــرض ســواء؛ ألــا تنفــذ بعــد املــوت وليســت بال
والرجــوع لــه فيمــا شــاء منهــا إال التــدبري؛ ألنــه إجيــاب يف احليــاة، وإن كــان لــه 
حكـــم الوصـــية مـــن بعـــض الوجـــوه وهـــو خروجـــه مـــن الثلـــث، وكـــذلك العتـــق 

  .)3(يف املرض )2(املبتل
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515x?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�Kx?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�Kx?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�Kx?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�Kx?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�Kx?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�Kx?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�Kx?3<�(Gل��Oن��>fوא�?�u:א����nאز�و�H�$�K��������

ية انــــون حــــال ووصــــ ،وجتــــوز وصــــية الســــفيه احملجــــور عليــــه لتبــــذير مالــــه
؛ ألنه إمنا منع السفيه من إخـراج مالـه علـى غـري عـوض خـوف الفقـر )4(إفاقته

عليــه، والوصــية تنفــذ بعــد موتــه والفقــر مــأمون عليــه يف تلــك احلــال فــال يبقــى 
  .مانع منها

وأمـــا انـــون حـــال إفاقتـــه فكالعاقـــل الـــذي ال جنـــون لـــه فصـــحت وصـــيته؛ 
ب وإن مل يبلـــغ خالفـــاً أليب رَ الُقـــ وجـــوه )5(وتصـــح وصـــية الصـــيب الـــذي يعقـــل

                                                 
  في (ق): يختلف. )1(
  ).35المبتل: أبي المقطوع والبائن (المصباح المنير:  )2(
  ).547)، الكافي: (ص223)، الرسالة: (ص2/331انظر: التفريع: ( )3(
  ).545)، الكافي: (2/325)، التفريع: (4/762انظر الموطأ: ( )4(
  (م): يعرف.في  )5(
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 يعــن عمــر وعثمــان وعلــ ي، وألن ذلــك مــرو )1(حنيفــة وأحــد قــويل الشــافعي
، وال خمـــالف هلـــم، وألنـــه عاقـــل عـــارف بوجـــوه )2(وغـــريهم رضـــوان اهللا علـــيهم

  ب كالبالغ، وألن الفقر مأمون عليه بعد املوت.رَ القُ 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616x
����������Yn�$�Kא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�
��Yn�$�Kxא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�
��Yn�$�Kxא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�
��Yn�$�Kxא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�
��Yn�$�Kxא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�
��Yn�$�Kxא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�
��Yn�$�Kxא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�
��Yn�$�Kxא���pG���nא;�MN7و�pGא�4�

خالفـاً للشـافعي  )3(صح الوصية إىل املرأة وإىل العبد كان العبد له أو لغريهت
  ، وألنه مأمون يف نفسه يتأتى منه تنفيذها فأشبه احلر الذكر.)4(يف العبد
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717x���(�pG���nא���=>&�$�Kx���(�pG���nא���=>&�$�Kx���(�pG���nא���=>&�$�Kx���(�pG���nא���=>&�$�Kx���(�pG���nא���=>&�$�Kx���(�pG���nא���=>&�$�Kx���(�pG���nא���=>&�$�Kx���(�pG���nא���=>&�$�K��������

ألنه قـد تعلـق  )5(ر يف يدهق ال جتوز الوصية إىل فاسق ال يؤمن عليها، وال تُـ 
ليــه حقــوق املوصــى هلــم، فــإذا مل يكــن مأمونــاً مل يــؤمن منــه إتالفهــا بالوصــية إ

فلـم جيـز واليتــه، وال يراعـى يف ذلـك اختيــار امليـت لـه؛ ألنــه لـيس لـه أن خيتــار 
  على غريه من ال يؤمن إتالفه وإضاعته.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818x����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��Kx����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��Kx����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��Kx����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��Kx����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��Kx����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��Kx����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��Kx����<�
4.���nא���h7אز���Hم�
��K��������
إال أن يعجـــز عنهـــا أو   جيـــز لـــه ذلـــكإليـــه مث أراد تركهـــا ملإذا قبـــل املوصـــى 

، خالفـــاً للشـــافعي يف إجازتـــه )6(يظهـــر لـــه عـــذر يف االمتنـــاع مـــن املقـــام عليهـــا
؛ ألـا قربـة وفعـل خـري ألزمـه نفسـه مل يكـن لـه اخلـروج منـه بغـري عـذر )7(تركها

  اعتباراً بالصوم واحلج.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919xe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�Kxe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�Kxe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�Kxe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�Kxe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�Kxe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�Kxe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�Kxe9H��pG�CnوNذא�G��I�(�K��������

  حوال:إذا أوصى إىل رجلني فال خيلو من ثالثة أ
                                                 

  ).129)، اbقناع: (161انظر: مختصر الطحاوي: ( )1(
  ).9/78)، عبد الرزاق: (10/137)، سنن البيھقي: (2/762انظر: الموطأ ( )2(
  ).548)، الكافي: (2/326)، التفريع: (4/287أنظر: المدونة: ( )3(
  ).146)، مختصر المزني: (ص4/120أنظر: ا+م: ( )4(
  ).548)، الكافي: (2/326)، التفريع: (4/285انظر المدونة: ( )5(
  ).130)، اbقناع: (98-4/97انظر ا+م: ( )6(
  في م ' ينفصل. )7(
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ـــــى االجتمـــــاع فيقـــــول: ال ينفـــــرد ـــــص عل أحـــــدمها عـــــن  )1(إمـــــا أن يكـــــون ن
  ..)3(يف النظر فيكون على ما قلناه )2(صاحبه

أو أن ينص على اجلواز فيقول: أوصيت إليكما وإىل كل واحد منكما فال 
خـــالف يف هـــذا أيضـــاً أنـــه جيـــوز أن ينظـــر إىل كـــل واحـــد منهمـــا منفـــرداً عـــن 

  ..اآلخر
فحكـم  :ل أوصـيت إليكمـا وال يـذكر اجتماعـا وال انفـراداً أو أن يطلق فيقو 

ذلــك عنــدنا حكــم الــنص علــى االجتمــاع خالفــاً ألصــحاب أيب حنيفــة؛ ألنــه 
شرك بينهما يف النظر فلم يكن ألحدمها االنفـراد بـه اعتبـاراً بالوكالـة؛ ألنـه إذا 

  .)4(أوكلهما يف بيع مل يكن ألحدمها االنفراد بذلك باتفاقنا
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020$�K$�K$�K$�K$�K$�K$�K$�Kx7y �pG�k
���������א��H��pG�?�c9c.���n/�و.��
�x7y �pG�kא��H��pG�?�c9c.���n/�و.��
�x7y �pG�kא��H��pG�?�c9c.���n/�و.��
�x7y �pG�kא��H��pG�?�c9c.���n/�و.��
�x7y �pG�kא��H��pG�?�c9c.���n/�و.��
�x7y �pG�kא��H��pG�?�c9c.���n/�و.��
�x7y �pG�kא��H��pG�?�c9c.���n/�و.��
�x7y �pG�kא��H��pG�?�c9c.���n/�و.��

ـــــه إىل رجـــــل  ـــــده إىل آخـــــرو للرجـــــل أن يوصـــــى بثلث                ؛ ألن الوصـــــية يف )5(بول
معىن الوكالة، وله أن يوكل يف حقوقه كلها ويف بعضها وكيال واحـدا أو وكـالء 

  عدة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2121x�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�Kx�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�Kx�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�Kx�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�Kx�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�Kx�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�Kx�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�Kx�n�#§ق���O�$�7�>��.���nא���$�K��������

              حقوقـــه خمصـــوص دون غــريه مل يكـــن لـــه النظـــرإذا أوصــى لرجـــل بنـــوع مــن 

صــاحب احلــق فلــم  ة؛ ألنــه إمنــا ميلــك النظــر بتوليــ)6(يف غــريه إذا خصــه بــذلك
  :يطلق توليته أو يقيدها

                                                 
  في (م): اUخر. )1(
  في (م): قاله. )2(
  في ق: النقد. )3(
  ).548)، الكافي: (2/332)، التفريع: (4/287،290انظر: المدونة: ( )4(
  ).2/332( )، التفريع:4/299انظر: المدونة: ( )5(
  ).546-548)، الكافي: (4/300،313انظر: المدونة: ( )6(
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 فإنـه يكـون يف   يفأما إن أطلـق فقـال: وصـييت إىل فـالن أو قـال فـالن وصـي
 ،علــى صـغار ولــدهكـل شــيء جيـوز أن يوصــى بـه مــن النظـر يف ثلثــه، والواليـة 
؛ ألن اإلطـالق )1(وقضاء ديونه، خالفاً للشافعي يف قوله إنه ال تصح الوصـية

  ..يقتضي العموم فأشبه أن ينص على ذلك
           فأمـــا إن أوصـــى إليـــه بنـــوع ومل يـــذكر قصـــره عليـــه وال أنـــه لـــيس إليـــه النظـــر 

ه علـــى مـــا يف غـــريه فقيـــل: هـــو كالوصـــية املطلقـــة؛ ألنـــه أقامـــة مقامـــه ومل يقصـــر 
اه، وقيـــل: ال يكـــون وصـــياً إال فيمـــا عـــني لـــه ونـــص عليـــه؛ ألنـــه ال ميلـــك مســـ

الوصــــية إال بالتوليــــة، فــــإن أوصــــى بشــــيء خمصــــوص مل ميلــــك النظــــر يف غــــريه 
ولـــيس حيتـــاج إىل أن يلفـــظ بقصـــره عليـــه؛ ألن املنـــع هـــو األصـــل وإمنـــا الـــذي 

  حيتاج إليه هو النص على التولية.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2222وNذא�G��I�(�KوNذא�G��I�(�KوNذא�G��I�(�KوNذא�G��I�(�KوNذא�G��I�(�KوNذא�G��I�(�KوNذא�G��I�(�KوNذא�G��I�(�Kx��nא����9RNو�?��G�Cnx��nא����9RNو�?��G�Cnx��nא����9RNو�?��G�Cnx��nא����9RNو�?��G�Cnx��nא����9RNو�?��G�Cnx��nא����9RNو�?��G�Cnx��nא����9RNو�?��G�Cnx��nא����9RNو�?��G�Cn��������

، فلـــه أن )2(يإذا أوصـــى إليـــه وأطلـــق الوصـــية ومل يقـــل: لـــيس لـــك أن توصـــ
مبا أوصى به إليه، وقال الشافعي ليس له ذلك إذا أطلق الوصية، وأما  ييوص

  :)3(إن أذن له فله قوالن: أحدمها أنه ميلك أن يوصي، واآلخر أنه ال ميلك
 يوصـى إليـه ويقـول: إن مـتّ ) 4(ه ميلـكفدليلنا علـى أنـه ميلـك إذا أذن لـه أنـ

فوصييت إىل فالن؛ فإذا صح ذلك قلنا: ألن كل ما صح أن يليه بنفسه علـى 
  ..أن يوليه غريه أصله الوصية املباشرة )5(وجه الوصية بعد املوت جاز

               ، وأن ذلـــــــك معـــــــىن يأن يوصـــــــ )6(يودليلنـــــــا أنـــــــه إذا أطلـــــــق فـــــــإن للموصـــــــ
 إذا نص له، فوجب أن ميلكه بإطالق الوالية أصـله كسـائر  ه املوصى إليهكَ مل

                                                 
  ).1/463)، المذھب: (4/120انظر: ا+م: ( )1(
  أن توصى سقطت من (م). )2(
  انظر المراجع السابقة. )3(
  أنه يملك: سقطت من (م). )4(
  في (م): بعد موته صح. )5(
  في م: للوصي. )6(
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 فيهــــا، وال يــــدخل عليــــه الوكالــــة ألنــــا شــــرطنا التوليــــة يف ياحلقــــوق الــــيت يوصــــ
  وصيته.
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، إال أن )1(جيـــوز عفـــو الرجـــل عـــن قاتلـــه عمـــدا، وال جيـــوز ذلـــك يف اخلطــــأ
  :ية ثلث الرتكة أو أقلتكون الد

والفـــرق بينهمـــا أن الواجـــب بقتـــل العمـــد قـــود فلـــيس فيـــه إخـــراج مـــال عـــن 
  اخلطأ مال وليس له يف املال إال الثلث. )2(الورثة، والواجب بقتل
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������، لقولــه تعــاىل:)4(خالفــاً للشــافعي )3(تصــح الوصــية للقاتــل عمــداً أو خطــأ

mmmmÅ��Ä��Ã�����Â��ÁÅ��Ä��Ã�����Â��ÁÅ��Ä��Ã�����Â��ÁÅ��Ä��Ã�����Â��Állll)5( ا هبة فالقاتل ال مينعها اعتباراً حبالفعم، وأل ،
  احلياة، وألنه متليك فصح يف القاتل كإسقاط احلقوق.
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هـا، إال أن يعلـم بقتلـه فيقـره علي )6(إذا قتله املوصى له عمدا بطلت الوصـية

قتلـــه خطـــأ مل تبطـــل؛ ألنـــه معـــىن يســـتحق بـــاملوت ال يصـــح تقدمـــه عليـــه  فـــإن
يبطــل بقتــل العمــد كــاملرياث، وأن ال يبطــل بقتــل اخلطــأ كــاملرياث،  فوجــب أن

  ..وال يكون له شيء من الدية املستحقة على عاقلته
     وأمــا إن علــم بأنــه قتلــه عمــدا فــأقره علــى الوصــية بأنــه يكــون كاملبتــدئ هلــا 

  ح.فيص

                                                 
  ).545)، الكافي: (2/322يع: ()، التفر4/296انظر: المدونة: ( )1(
  في (ق): في قتال. )2(
  ).546-545)، الكافي: (2/323)، التفريع: (4/296انظر: المدونة: ( )3(
  ).1/458)، المھذب: (128في أحد قوليه انظر اbقناع: ( )4(
  ).181سورة البقرة، اUية: ( )5(
  في (م): وصيته. )6(
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وضــاق الثلــث  )1(ةإذا أوصــى لرجــل جبــزء مــن مالــه ولآلخــر بــدنانري مســما

  :)2(على الوصيتني ففيها ثالث روايات
إحـــداها البدايـــة بـــاجلزء مـــن مالـــه التســـمية، والثانيـــة البدايـــة بالتســـمية عـــن 

  وصاياهم. )3(بقدراجلزء، والثالثة إم يتحاصون 
فوجـه األوىل أن التجزئــة آكـد مــن التسـمية يف األصــول؛ ألـا قــد ثبتــت يف 
مواضع تبطل فيها التسمية، أال ترى أنه لو وصى له بألف درهـم فتلـف املـال 
إال ألفـــاً مل يســـتحق املوصـــى لـــه إال قـــدر ثلثـــه، ولـــو أوصـــى لـــه جبـــزء مـــن مالـــه 

أعـين أنـه يكـون  )4(بعـد التلـف لكان ذلك مستحقاً على كل وجـه فيمـا يبقـى
له ربع الباقي إن أوصى له بالربع أو سدسـه إن أوصـى بالسـدس، وكـذلك يف 

فيـه قـدر الثلــث، وإن  )5(االسـتثناء يف بيـع الثمـار وإن كـان كــيال مسـمى يعتـرب
، وإذا ثبــت قــوة التجزئــة علــى التســمية (كانــت آكــد )6(فمــا شــاء اً ءكــان جــز 

 )8(التســـمية آكـــد بـــالنص علـــى مقـــدارها )7(فقـــدمت عليهـــا ووجـــه الثانيـــة أن)
  .خبالف التجزئة

حـدمها أوىل مـن اآلخـر أووجه الثالثة أا جهة تستحق بالوصية، فلم يكـن 
  يبق إال التحاصص. فلم

  

                                                 
  في (ق): مسميات. )1(
  ).554)، الكافي: (2/328)، التفريع: (4/306: (انظر: المدونة )2(
  في (ق): بعدد. )3(
  في م: بعد الموت وفي ر: بعد الثلث. )4(
  في (م): اعتبر. )5(
  في ق: وإن كان جزءاً فما بمان. )6(
  في (ق): ما بين قوسين: سقطت من (م). )7(
  في (م): مقاديرھا. )8(
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 )1(إذا أوصى لـه بشـيء بعينـه فتلـف املوصـى بـه بطلـت الوصـية؛ ألن املعـني

فه كاملبيع بعينه إذا تلـف قبـل القـبض مـع بقـاء التوفيـة، وكـذلك يبطل احلق بتل
الدابة املكرتاة بعينها إذا ماتت إن العقد ينفسخ يف ذلك كله، فـإن تلـف ثلثـا 

، خالفــا أليب )2(املــالتلــك العــني فــالتلف البــاقي للموصــى لــه إن احتملــه كــل 
ألن الثلــــث ؛ )4(يف قولــــه: إن للموصــــى لـــه ثلــــث البــــاقي وللورثـــة ثلثــــاه )3(ثـــور

حيتملـــه مـــع الوصـــية بـــالعني فوجـــب أن يســـتحقه كمـــا لـــو أوصـــى لـــه بعبـــد أو 
  ..بثواب واحتمله الثلث

ومـا ميـوت عنـه فـال يتعـني  )5(فأما إن كانت الوصـية مبـا الغـرض منـه املنـافع 
             يف شــيء بعينــه حنــو قولــه: وصــيت بثيــايب لفــالن؛ ألنــه لــه مــا ميــوت عنــه مــن

              تلفــــت واســــتحدث والثيـــاب الــــيت ميلكهــــا يـــوم الوصــــية أثيـــاب ســــواء كانــــت 
  غريها.
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  ونــه وزكــواتيدلــم مبوتــه صــحت الوصــية فتقضــى منهــا إذا أوصــى مليــت يع
إن كانــــت عليــــه، فــــإن مل يكــــن عليــــه شــــيء مــــن ذلــــك كانــــت ) 6(وكفــــارت 

�فـدليلنا قولـه تعـاىل: :)8( يصـح بوجـهوقـال أبـو حنيفـة والشـافعي: ال ،)7(لورثته

                                                 
  في (م): التعيين. )1(
  ).552)، الكافي: (2/328)، التفريع: (4/278انظر: المدونة: ( )2(
إبراھيم بن خالد، أو ثور الكلبي البغدادي مفتي العراق سمع من سفيان ووكي�ع ب�ن الج�راح وح�دث  أبو ثور: )3(

)، س�ير 2/93)، (شذرات الذھب: 240عنه أبو داود وابن ماجه قال النسائي عنه: ثقة مأمون أحد الفقھاء ت: (
  ).12/72أع>م النب>ء: (

  ).159-6/134)، المغني: (1/433انظر المحلى: ( )4(
  في (م): المبلغ. )5(
  في (ق): كفارة. )6(
  ).554-553)، الكافي: (2/323)، التفريع: (4/296انظر المدونة: ( )7(
  ).131)، اbقناع: (157انظر مختصر الطحاوي: ( )8(
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mmmmÅ��Ä��Ã�����Â��ÁÅ��Ä��Ã�����Â��ÁÅ��Ä��Ã�����Â��ÁÅ��Ä��Ã�����Â��Állll)1(  ــــــا إحــــــدىفعــــــم، وألنــــــه آدمــــــي كــــــاحلي، وأل
حاالت اآلدمي كاحليـاة، وال يـدخل عليـه إذا مل يعلـم بـه؛ ألن الغـرض إحلـاق 
أحد النوعني باآلخر؛ وألن الغرض بالوصية نفـع املوصـى لـه علـى وجـه يصـح 

حـــوال مـــن يوصـــى لـــه: فتـــارة يكـــون مـــن العقـــالء وذلـــك خيتلـــف بـــاختالف أ
كالوصية للمسجد والقنطرة واجلسـور ومـا  بالتمليك كاحلي، وتارة يكون بغريه

أشـبه ذلـك، فـإذا أوصـى ملسـجد فقـد علـم أنـه مل يـرد متليكـه وإمنـا أراد صـرف 
الوصــية يف مصــاحلة وكــذلك اجلســر والقنطــرة، وكــذلك إذا أوصــى مليــت وهــو 

الوصــية يف وجــوه نفعــه ومصــاحله، فــإن كــان  صــرف )2(يعلـم أنــه ميــت إمنــا أراد
، وألنــه أراد )4(قضــى منهــا وإال كانــت لورثتــه أو تصــدق ــا عنــه )3(عليــه ديــن

أن يكــون كمالــه، وأمــا إذا كــان عنــده أنــه حــي فــال تصــح الوصــية؛ ألنــه أراد 
  متليكه ومل يرد ما ذكرناه.
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ــــه أو أل هلــــه: ففــــي القربــــات يكــــون لألقــــرب فــــاألقرب ال إذا أوصــــى لقربات

ه، محــمعهــم ولــد البنــات، ويف األهــل يكــون للعصــبة إال إن أراد ذوي ر  يــدخل
أنـــه يـــدخل يف ذلـــك العصـــبة وذوي األرحـــام مـــن ال يرثـــه وولـــد البنـــات  يورو 

  :)5(والعمات واخلاالت
فوجــه األول أن اســم القرابــة مســتحق مــن القــرب، فوجــب أن يســتحقه مــن 

ن قربـــاهم خيـــتص لغـــريه، عليـــه االســـم وال يـــدخل عليـــه ولـــد البنـــات؛ أل يطلـــق
العصبة علـى اإلطـالق؛ ألـم الـذين يعقلـون عنـه وميلكـون الواليـة  واألهل هم

                                                 
  ).181سورة البقرة، اUية: ( )1(
  في م: قصد. )2(
  ): ديون.في (م )3(
  في (ق): عليه. )4(
  ).554)، الكافي: (316-4/315انظر: المدونة: ( )5(
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ووجــه الثانيـة أن اسـم القرابــة واألهـل يشــتمل  والصـالة علــى اجلنـازة يف النكـاح
  رحم وهذا أصح. )1(ه بهمس  على كل من
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3030��CnوNذא�G�K��CnوNذא�G�K��CnوNذא�G�K��CnوNذא�G�K��CnوNذא�G�K��CnوNذא�G�K��CnوNذא�G�K��CnوNذא�G�Kx?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%Ux?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%Ux?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%Ux?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%Ux?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%Ux?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%Ux?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%Ux?.�894A�B�894.?�و&�ل�Aو�?�&�ل��?��&�Z&�%U��������

إذا أوصـى جبـزء مـن مالـه ولــه مـال يعلـم بـه ومــال ال يعلـم بـه فالوصـية فيمــا 
، خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي يف قوهلمــا: إن )2(علــم بــه دون مــا مل يعلــم بــه

؛ ألن مـا مل يعلـم بـه فقـد حتققنـا أنـه )3(الوصية فيما علم به ويف ما مل يعلم به
مل يقصـــده بالوصـــية فلـــم يكـــن لـــه مـــدخل فيهـــا أصـــله إذا أوصـــى بثلـــث هـــذه 

  الدار فإنه ال يدخل عليه الوصية يف غريها من الرتكة؛ ألنه مل يرده.
 وله مال يعلم به ومال ال يعلم به: فاملـدبر ال خيـرج مـن مـال  ر عبداً وإذا دب

الني كالدين؛ ألنه الذي يعلم به ففيها روايتان: إحدامها أن املدبر يكون يف امل
ال جيوز له الرجوع عنه، والثانية أنه يكون فيما علم به؛ ألنه معترب من الثلـث 

  كالوصية.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3131xא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�Kxא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�Kxא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�Kxא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�Kxא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�Kxא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�Kxא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�Kxא��א�����nو��Lא����Ug�89(��>HNא���و���CnوNذא�G�K��������

وإذا أوصـــى لـــوارث وأجنـــيب فلـــم جيـــز الورثـــة وصـــية الـــوارث فـــإم حياصـــون 
بعـد ذلـك فألهـل  يجع مرياثـاً، ومـا بقـاألجنيب بوصية الوارث فما حصل له ر 

  :)5(، وقال الشافعي يبطل حق الوارث)4(الوصايا
ك مـــع األجنـــيب غـــريه يف الثلـــث فكأنـــه ة أن امليـــت شـــر فـــدليلنا علـــى احملاصـــ

الباقي عن عطيـة الـوارث بـدليل أن الورثـة لـو أجـازوا الوصـية للـوارث  )6(أعطاه

                                                 
  به: سقطت من (م). )1(
  ).554-553)، الكافي: (2/329)، التفريع: (4/305انظر: المدونة: ( )2(
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مل يكــــن لــــه زيــــادة عليــــه مل يســــتحق األجنــــيب إال الســــدس، وإذا ثبــــت ذلــــك 
  بامتناع الورثة من اإلجازة.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3232xCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�KxCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�KxCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�KxCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�KxCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�KxCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�KxCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�KxCn�;א�K�&�/�<�?��Cn�;א�i9ذא��G�K��������
فــال شــيء لــه، وإن كانــت الوصــية  يإذا هلــك املوصــى لــه قبــل مــوت املوصــ
  :)1(فيها ثالث روايات يجلماعة فمات أحدهم قبل موت املوص

، )3(مبوتــه أو ال أهــل الوصـايا بقـدر وصــيته علـى علـم أنـه حيـاصّ  )2(إحـداها
  .وال شيء لورثة املوصى له يفما أصابه كان لورثة املوص

ا علـــم مبوتـــه أو مل ـــأهـــل الوصـــايا  واألخـــرى أـــا تبطـــل وصـــيته وال حيـــاصّ 
  .)4(يعلم

  أم حياصون إن مل يعلم وال حياصون إن علم. )5(والثالثة
تحقوا قصد إعطاءهم ما بعد وصـية امليـت فلـم يسـ يفوجه األوىل أن املوص

األول وإن  )6(زيادة على ذلك كما لـو مل ميـت، وإن مل يعلـم فهـو علـى العقـد
  على ما كان عليه.)7(منه فاألمر اً علم فرتكه إن تبني إقرار 

قـد صـرف إلـيهم املـال وأخرجـه عـن تركتـه فلـم جيـز  يووجه الثانية أن املوصـ
ومل يعـني أن يرجع مرياثـا، فـإن مل يعلـم فالقصـد علـى مـا كـان عليـه، وإن علـم 

  فذلك داللة على تبقيته إياه.

                                                 
  ).554)، الكافي: (2/323)، التفريع: (4/296انظر المدونة: ( )1(
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ووجه الثالثة إنه إذا مل يعلم وقعت احملاصة؛ ألنه مل يرد أن يكون هلم مجيع 
املال املوصى به، فإذا علم فرتكه أن يصـرف املـال إىل اجلهـة أخـرى، رضـا منـه 

  باقيا على حكم الوصية. )1(بأن يكون
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3333xk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�Kxk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�Kxk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�Kxk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�Kxk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�Kxk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�Kxk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�Kxk
����Z&�
�4.�CnوNذא�G�K��������

أو بشـاة  ،ه بعبد من عبيـده وهـم عشـرة مـثال، أو بعـري مـن إبلـهإذا أوصى ل
؛ ألن ذلـك )2(من غنمه فله عشرهم بالقيمة كـان ذلـك رأسـا أو أقـل أو أكثـر

وذلك أن الرأس مـن العشـرة عشـرهم فالبـد : هو العدل بني الورثة واملوصى له
  أن يعترب بعدد الرؤوس أو بالقيم:

ن الورثــة يقولــون: نعطيــه أدوــا ففــي اعتبــار الــرؤوس تعــارض الــدعاوى؛ أل
أوىل مــن اآلخــر، فلــم يبــق  )3(قيمــة واملوصــى لــه يقــول: أعالهــا ولــيس أحــدهم

اثنـــان فلـــه نصــــفهما  يمثانيـــة وبقــــار القيمـــة، فـــإن مــــات مـــن العشـــرة إال اعتبـــ
  ..بالقيمة، ولو مات مخسة كان مخس الباقي

انيـــة وإن كانـــت الوصـــية جبـــزء مـــنهم فوصـــى بعشـــرهم وهـــم عشـــرة فهلـــك مث
وبقـى اثنــان لكـان عشــرمها بالقيمــة؛ ألن مـن مــات مــن العشـرة كأنــه مل يكــن، 

  فال اعتبار به.
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وإذا أوصــى الرجــل بنفقتــه عمــره فإنــه يعمــر عنــد مالــك ســبعني ســنة، وعنــد 
ب له نفقة ما سحظر كم مضى منها إىل يوم الوصية فعبد امللك تسعني، وين

وسكناه: فيفـرض لـه مقـدار ذلـك، فـإذا  هباالجتهاد يف نفقة مثله وكسوت يبق
بشــهر أو  أو أمــني وأنفــق عليــه إمــا شــهراً  يعــرف قــدره جعــل علــى يــدي وصــ
                                                 

  في م: بكونه. )1(
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 ،ي إليه االجتهاد ممـا ال يستضـر بـهبسنة على ما يؤد بأسبوع أو سنةً  أسبوعاً 
أو  ياملوص ةفإن مات قبل استيفاء ما أعد له من النفقة رجع باقي نفقته لورث

إىل أهــل  الوصــاية إن كــان املــال ضــاق عــن اســتيفائها، وإن كــان عــاش زيــادة 
علــى التعمــري فــال شــيء لــه، وقــال أشــهب يرجــع إىل أهــل الوصــايا فيحاصــهم 

  .)1(ثانية
وإمنا قلنا: إنه ال يعمر ألنا لو مل نقل ذبك مل نـدركم نعطيـه ألنـا إن أنفقتـا 

س بجمهولــــة أضــــر بالورثــــة حيــــث حـــــ عليــــه أبــــدا إىل أن ميــــوت، ومــــدة بقائـــــه
حقــوقهم عــنهم، وإن مل يعطــه شــيئاً حــىت يعلــم كــم بقــى مــن عمــره فــإن ذلــك 

  غاية احملال فلم يبقى إال التعمري.
 : "أعمـار أمـيت مـا�وإمنا قلنا: يعمر سبعني؛ ألنه غالب التعمري وقد قال 

امللـك  ، ووجـه قـول عبـد)3(الستني إىل السبعني وأقلهم ما جياوز ذلـك" )2(بني
تسعني سنة؛ ألا الغالب من تناهى األعمار وقول مالك أصح، ولـو أوصـى 

  ..إال االجتهاد يف نفقته مثله )4(ملن له سبعني أو مثانني مل يكن له
وإمنــا قلنــا: إنــه ينفــق عليــه علــى مــا ذكرنــاه وال يســلم إليــه دفعــة ليــتم غــرض 

ت النفقـة إليـه جـاز ؛ ألن غرضه امتداد اإلنفاق بقية عمره، وإذا سـلمياملوص
  .يأن يتلفها لوقته أو يسرف يف صرفها غرض املوص

 ةوإمنــا قلنــا: إنــه إذا مــات قبــل اســتيفاء املــدة والنفقــة كــان بــاقي النفقــة لورثــ
ذلـك كقولـه: إذا مـت سبب استحقاقها فعـادت مرياثـاً، و  ؛ ألن املوتياملوص

مرياثا، وال شيء ودخل زيد الدار فأعطوه ديناراً فمات زيد قبل دخوله فيعود 
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 يفتنقــل إىل (ورثتــه؛ ألن املوصــ )1(لورثــة املوصــى لــه؛ ألنــه مل يكــن مالكــا هلــا
  ورثته. )2(أراد إيصاهلا إليه ال إىل)

وإمنــا قلنــا: إــا تعــود إىل الوصــايا إن كــان املــال ضــاق عنهــا؛ ألن الوصــايا 
ن أوىل بالثلـــث مـــن الورثـــة وإمنـــا دخلهـــا الـــنقص عنـــد املزامحـــة، فـــإذا مـــات عـــ

  ..مما أوصى له زالت املزامحة يف ذلك القدر فعاد إىل الوصايا )3(شيء
وإمنــا قلنــا: إنــه إن عــاش زيــادة علــى التعمــري فــال شــيء؛ ألن ذلــك احلكــم 

ه قـــول أشـــهب أنـــا نتبـــني جـــباجتهـــاد آخـــر، وو  )4(الـــذي قـــد نفـــذ فـــال ينـــتقض
عــود ذلــك االجتهــاد، فــإذا أمكــن تالفيــه وجــب ال )5(لبقائــه بعــد التعمــري غلــط

ــــه قبــــل اســــتيفائه يوجــــب رده املــــال إىل الوصــــايا إذا  ــــه ملــــا كــــان موت فيــــه، وألن
وإمنـــا قلنـــا: إن هـــذه  احتاجـــت إليـــه كـــان بقـــاؤه بعـــدها يوجـــب عـــوده عليهـــا،

  النفقة من الثلث؛ ألا وصية فكانت يف الثلث كسائر الوصايا.
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  على ضربني:  اضاألمر 

 العـادة وذلـك كاجلـذام والـربص والـبلغم واجلنـون الـذي منها مـا ال خيـاف يف
يفيـــق معـــه أحيانـــاً فهـــذا حكمـــه حكـــم الصـــحة ال مينـــع صـــاحبه التصـــرف يف 

وض، ومــا يهبــه ويتصــدق لــه نافــذ مــن رأس عــشــيء مــن مالــه بغــوض وبغــري 
  ..ماله

إىل املــــوت:   )6(يــــؤمن ترقبــــه ال والضــــرب اآلخــــر مــــا خيــــاف منــــه هــــو الــــذي
ل وذات اجلنـب ومـا أشـبه ذلـك، فهـذا هـو الـذي يتعلـق كاحلمى احلـادة والسـ

                                                 
  في (م): مالكھا. )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  في م: بقيه. )3(
  في (م): ينقض. )4(
  لعلھا غلط. )5(
  في (ق): توفيه. )6(
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عليه حق احلجر على من وجد به فيما زاد على قدر حاجتـه مـن اإلنفـاق يف 
مــــا حيتــــاج إليــــه مــــن األشــــربة  )1(األكــــل والكســــوة والتــــداوي والعــــالج وشــــراء

علــى غــري بــدل  )2(واألدويــة وأجــرة الطبيــب، ومينــع ممــا ســوى ذلــك، ممــا خيــرج
هبة أو صـدقة، ويكـون مـا فعـل مـن ذلـك موقوفـاً علـى موتـه  حيصل للورثة من

فينفـذ مـن الثلــث أو علـى صــحته فينفـذ علـى مــا بينـاه، وال مينــع مـن التصــرف 
معهــا كــالبيع والشــراء مبثــل مثــن  )3(باملعاوضــة املعتــادة يف التجــارة الــيت ال حيــاىب

  املثل واإلجارة والرهن واألخذ بالشفعة وما أشبه ذلك.
يف القسم األول إنه ال يوجب احلجر؛ ألن اخلوف إذا عدم معـه وإمنا قلنا: 

لــن يتعلــق للورثــة حــق؛ ألن علتــه ثبــوت احلجــر هلــم اخلــوف مــن املــوت؛ ألن 
م هـذا املعـىن دِ يف املنع جمرى حضور نفسه، فإذا ُعـ حضور سبب الشيء جارٍ 

  بوجوده. )4(زال ما جيب
 )5(ن حقـه مقـدم علـى حـقوإمنا قلنا: إن احلجر ال يتعلق مبا حيتـاج إليـه؛ أل

الورثة، فال يثبـت هلـم حـق احلجـر إال فيمـا فضـل عـن حاجتـه؛ ألن احلجـر ال 
يـــــدخل يف الواجبـــــات وإمنـــــا يـــــدخل يف التطـــــوع، وألن الوصـــــية مقدمـــــة علـــــى 

  فحقه حال احلياة أوىل. )6(الوصية املرياث حبق
إليـه؛ وإمنا قلنا: إنه مينع من سرف أو ما خيـرج عـن عـادة يف قـدر مـا حيتـاج 

ألن ذلـــك إخـــراج مـــال علـــى غـــري عـــوض يســـتفيده أو ورثتـــه فكـــان يف معـــىن 
  إضاعته وذلك ممنوع فيه.

                                                 
  في (م): وشراء. )1(
  في (ق): يجرى. )2(
  في (ق): ' محباه. )3(
  في (ق): يوجب. )4(
  في (م): حقوق. )5(
  في (م): لحق الموصى. )6(
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 وإمنـــا قلنـــا: إن تصـــرفه يف املعاوضـــات جـــائز إذا مل يكـــن فيهـــا حمابـــاة؛ ألن

احلجر ال يوجـب املنـع مـن التقلـب يف املـال؛ ألن الورثـة ال يتعلـق هلـم حـق يف 
  مقداره ومبلغه.أعيان املال وإمنا احلق هلم يف 
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احلامـل إذا بغلـت ســتة أشـهر واحملبـوس للقتــل يف قصـاص أو حـد والزاحــف 
يف الصــــف؛ كــــل هــــؤالء حكمهــــم حكــــم املــــريض املخــــوف عليــــه يف وجــــوب 

، مـا ، خالفاً أليب حنيفة والشافعي يف إجازما هلـم التصـرف)1(احلجر عليهم
ـــــل وتقـــــدم الزاحـــــف إىل  مل يضـــــرب ـــــق ويقـــــرب احملبـــــوس إىل القت احلامـــــل الطل

قيـــل يف التفســـري ملـــا  )3(�m�m�m�my��x���w��v��uy��x���w��v��uy��x���w��v��uy��x���w��v��ullllتعـــاىل: ، لقولـــه)2(الـــرباز
، وألــا بغلــت حــد الوضــع كبلوغهــا حــال الطلــق، وألن )4(بلغــت ســتة أشــهر

 ، قـــد جعـــل حضـــور ســـبب املـــوت كحضـــور املـــوت نفســـه فقـــال:)5(اهللا تعـــاىل

mmmm�V�V�V�V����ba�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y��XWba�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y��XWba�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y��XWba�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y��XWllll)6( 
يف احملبــوس للقتــل والزاحــف يف الصــف،  يريــد أســبابه وعالماتــه، وهــذا موجــود

وألن جتويز املوت عليهم مع حضور سببه كتجويزه على املريض مع اخـتالف 
وســرعة تلفــه، فــإذا كــان العتبــار بــه  )7(زيــادة بقــاء املــرض األمــراض املخوفــة يف

  تنا.فكذلك يف مسأل
أمــــا الراكــــب يف البحــــر اخلــــائف مــــن الغــــرق: فقــــال ابــــن القاســــم: حكمــــه 
الصـــــحيح، وقـــــال أشـــــهب: حكمـــــه حكـــــم احلامـــــل إذا بلغـــــت ســـــتة أشـــــهر 

                                                 
  ).545)، الكافي: (223)، الرسالة: (2/331)، التفريع: (2/765انظر: الموطأ: ( )1(
  ).4/119)، ا+م: (159انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  ).189سورة ا+عراف، اUية: ( )3(
  ).9/144انظر: تفسير الطبري: ( )4(
  في (م): عز وجل. )5(
  ).143سورة آل عمران، اUية: ( )6(
  تھا المرض.في ق: في زياد )7(
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والزاحـــف يف الصـــف، وهـــذا أقـــيس؛ ألـــا حـــال خـــوف علـــى الـــنفس كإثقـــال 
  احلامل.
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  إذا أوصى بوصيتني أو أكثر: 
فيهــا تنــاقض ومــا يــدل علــى رجــوع نفــذ مجيعهــا، وإمنــا وجــب  فــإن مل يكــن

ذلــــك ألن قصــــده إىل تنفيــــذها مجيعهــــا ممكــــن وال شــــيء يــــدل علــــى رجوعــــه 
  ..فوجب تنفيذ الكل

وإن كان فيها رجوع عن بعضها نفـذ مـا مل يرجـع فيـه وبطـل مـا رجـع عنـه؛ 
  .ألن ما رجع عنه مفسوخ مبا ثبت عليه

 أو غريهــا ممــا يكــال أو يــوزن ممــا ال فــإن أوصــى لرجــل يف موضــعني بــدنانري
أمــا مجيعــاً للموصــى لــه  يتعــني مــن نــوع واحــد ومل يــذكر إبطــاالً ألحــدمها وال

  ..فله واحدة منهما الحتمال أن تكون اآلخرة تكراراً البتداء
فــإن كانــت إحــدامها أكثــر مــن اآلخــرة فلــه األكثــر منهمــا؛ ألــا إن كانــت 

األوىل فيحتمل أن يكـون  )1(وإن كانت هيهي اآلخرة فقد زاد على األوىل، 
ة إليهـا فـاألوىل ماألقل رجوعا عنها إىل األقل، وحيتمل أن يكون زيـادة مضـمو 

متيقنــة فكانــت أوىل مــن األقــل هــذه روايــة ابــن القاســم وابــن عبــد احلكــم عــن 
  ..مالك

وابن ماجشون عنه أنه ينظر إىل األكثر: فـإن  )2(وذكر ابن حبيب ومطرف
األكثــر فقــط،  ياجلميــع، وإن كــان يف اآلخــرة أعطــ يوىل أعطــكــان هــو يف األ

                                                 
  ھي: سقطت من (ق). )1(
أبو مصعب مطرف بن عبد هللا بن يسار الھ>لي، ابن أخت اbمام مالك وأحد أص�حابه المش�ھورين  مطرف: )2(

) ھ��ـ (ال��ديباج 220تفق��ه ب��ه وبعب��د العزي��ز ب��ن الماجش��ون وروى عن��ه أب��و زرع��ة وأب��و ح��اتم وغيرھم��ا ت (
  ).57)، وشجرة النور الزكية: (2/340المذھب: (
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قال: ألنه إذا كان األكثر هو أول الوصيتني (محل األقل بعده على أنه سبيل 
كــان رجوعــا عــن األوىل، هــذا   )1(لــه الوصــيتني) فيــه قــراره، وإن كــان األقــل أو

 مثــل دنــانري )2(احلكــم فيــه إن كــان مــن نــوع واحــد، وإن كــان مــن أنــواع شــىت
وثيــاب أو عــروض فلــه الوصــيتان مجيعــا وال مقــال للورثــة؛ ألنــه ال ينســب إىل 

  .)3(تكرار وال إىل رجوع عن أحدمها
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آلخـر أو دابة أو ثوب لرجل مث أوصى بـه إذا أوصى بشيء بعينه مثل عبد 
، خالفــاً ملــن يقــول يكــون )4(ومل يــذكر رجوعــا عــن األول كــان بينهمــا نصــفني

الرجـــوع  )6(؛ ألن وصـــيته بـــه آلخـــر ال حتتمـــل)5(لـــألول، وملـــن قـــال إنـــه للثـــاين
ولـو قـال العبـد الـذي  الشركة فلم حيمل علـى الرجـوع مـع إمكـان غـريه وحتتمل

األول للـذي  )7(أوصيت به لفالن هو لفالن كان رجوعاً؛ ألنه نقله عـن احملـل
  جعله بعده فانتفى االحتمال.
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 ى به لرجل أو أوصى بـه لرجـل أوال مث فإن أوصى بإعتاق عبد بعينه مث وص

  .لألوىل أيهما كانت هذا قول ابن قاسم ثانية بالعتق فاآلخرة نقضٌ 
وقال أشهب: احلرية أوىل قدمت أو أخرت، والبن القاسم أنه قد ثبـت أن 

الشــركة (مل جيـــز  الشــركة وإذا احتملــت لوصــية للثــاين حيتمــل الرجــوع وحيتمــلا
 8(ناهمحلها على الرجوع على ما بي(.  

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (م). )1(
  شتى: سقطت من (م). )2(
  ).544)، الكافي: (2/332)، التفريع: (4/304،313انظر: المدونة: ( )3(
  ).545)، الكافي: (4/313انظر: المدونة: ( )4(
  ).6/64قاله جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود: أنھا ل�خر منھما (انظر المغني:  )5(
  و ر: يحتمل.في م  )6(
  في ق: الحمل. )7(
  ).544)، الكافي: (4/313انظر المدونة: ( )8(
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 )2(مل يبــق إال الرجــوع، وذلــك أن العتــق ال جيــوز )1(فــإذا مل حيتمــل الشــركة)

يضـــــه، وإذا امتنـــــع ذلـــــك مل يبـــــق إال االشـــــرتاك فيـــــه؛ ألنـــــه مبنزلـــــة ابتـــــداء بتبع
  وألشهب: أن العتق مغلب على غريه فوجب تقدميه. ،)3(الرجوع
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4141x��nא���[��C3&�Kx��nא���[��C3&�Kx��nא���[��C3&�Kx��nא���[��C3&�Kx��nא���[��C3&�Kx��nא���[��C3&�Kx��nא���[��C3&�Kx��nא���[��C3&�K��������

 يوقبول املوصى له بعد موته؛ ألن املوص يالوصية ال جتب إال مبوت املوص
  .فله الرجوع يف الوصية فلم جيب للموصى له حق فيعترب قبوله ما دام حياً 

جــــب أن يكــــون للموصــــى لــــه حــــق القبــــول، فــــإن قبــــل متــــت وإذا مــــات و 
وإن ردها عادت مرياثاً أو فيمـا جعلهـا فيـه إن كـان شـرط ذلـك، وال  ،الوصية

، خالفـــــــاً ألحــــــد أقاويـــــــل )4(دون القبــــــول ييــــــدخل يف ملكــــــه مبـــــــوت املوصــــــ
؛ ألنـــه متليـــك عـــني فـــافتقر إىل القبـــول كاهلبـــة واعتبـــار باهلبـــة حـــال )5(الشـــافعي

  احلياة.
ن مــات املوصــى لــه قبــل أن يقبــل أو يــرد، فقــد قــال شــيخنا أبــو بكــر وأمــا إ
ا (ألا على أصـل ملـك أبـيهم إىل  ياملوص ةاألشبه أن تكون لورث :األري

  .)6(أن خيرج عنهم بقبول املوصى له)
 املوصى له؛ ألنه حق وجـب لـه؛ ةوقال غريه من شيوخنا يكون القبول لورث

  وا فيه مقامه كسائر احلقوق وهذا كأنه أقيس.فإذا مات انتقل إىل ورثته فقام
��������

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (م). )1(
  في م ' يكون. )2(
  في م: أنه رجوع. )3(
  ).543)، الكافي: (2/321)، التفريع: (2/766انظر الموطأ: ( )4(
  ).130)، اbقناع: (143انظر مختصر المزني: ( )5(
  سين سقط من (م).ما بين قو )6(
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إذا أوصــى لرجــل بشــيء مــن مالــه بعينــه ولــه أمــوال كثــرية مــن عــني وعــروض 
وعقار وديون، وكان ما أوصى به دون الثلث من مجيـع تركتـه فقـال الورثـة: ال 

أن يتلــف الــديون أو العــروض قبــل القــبض أو البيــع نعطيــه هــذا ألنــا ال نــأمن 
  :بالعني اليت أخذها )1(فيكون قد فات

 م خمـريون بـني أن يـدفعوا إليـه مـا أوصـى لـه بـه، أو يفرجـوا لـه عـن فعندنا أ
يف مجيـــع الرتكـــة، أو يف الشـــيء  )2(مجيـــع ثلـــث امليـــت، مث هـــل يقطـــع لـــه بثلثـــه

  .)3(املوصى له به بعينه على روايتني
أبــو حنيفــة والشــافعي: لــه ثلــث تلــك العــني ويكــون بباقيــه شــريكا يف  وقــال

  .)4(مجيع ما تركه امليت حىت يستوىف متام قيمته
مـــن  يفـــدليلنا أن الورثـــة متعـــدى علـــيهم؛ ألن امليـــت مل يكـــن لـــه أن يوصـــ

ى جبميعهـا كـان العني بأكثر مـن قـدر نصـيبه منـه وهـو الثلـث منهـا، فلمـا وصـ
ى بـه أو يفرجـوا عـن الثلـث؛ ورثة بـني أن ينفـذوا مـا وصـمتعديا فكان اخليار لل

 يــه إىل مالــه وإذا كــان كــذلك ألنــه إذا تعــدى إىل مــال لــيس لــه وجــب رد تعد
  ثبت ما قلناه.

د الوصـية بغريهـا رِ ى ـا فألنـه مل يُـووجه قصـر الثلـث علـى العـني الـذي وصـ
  .كان أوىلوإمنا أراد هذه العني فمهما وجدنا سبيال إىل إخراج العني  

ووجه القول اآلخر أن التعدي إذا سقط ورد إىل الثلث صار يف حكم مـن 
 ى بالثلث ابتداء.وص  

                                                 
  في م: قد فاز. )1(
  في (ق): بمثله. )2(
  ).550)، الكافي: (223)، الرسالة: (2/324)، التفريع: (4/305انظر: المدونة: ( )3(
  ).130)، اbقناع: (158انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(



344 

�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(�z�/#(4343x�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�Kx�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�Kx�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�Kx�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�Kx�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�Kx�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�Kx�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�Kx�A�nא���Z��t9cذא���ق�א�G�K��������
فاملدبر يف الصـحة يقـدم  :إذا ضاق الثلث عن الوصايا قدم األوكد فاألوكد

الصـــحة  يف املـــرض، وعلـــى املـــدبر يف املـــرض لقـــوة التصـــرف يف )1(علـــى املبتـــل
علــى التصــرف يف املــرض، والعتــق املبتــل يف املــرض يقــدم علــى الوصــية بــالعتق 

  .ألن املبتل ليس له فيه رجوع إذا صح والوصية يرجع فيها
 ويعتــق كــان مقــدماً  ىينــه كــان يف ملكــه أو ليشــرت عوإذا أوصــى بعتــق عبــد ب

  .على غريه من الوصايا؛ لتأكد حرمة العتق
عني فهـي وسـائر الوصـايا سـواء؛ ألـا وصـية وإن كانت الوصية بعتق غري م

ا حرمــة تثبــت يف البــدن، علــى الزكــاة؛ ألــ ىبــد مبــال، والوصــية بعتــق معــني تُ 
  .وألن العتق مبين على التغليب

وقال عبد امللك الزكاة مبتدأة ألا حـق مـن حقـوق اهللا تعـاىل، وإذا أوصـى 
  .)2(بزكاة وكفارة قدمت الزكاة على الكفارة لتأكيد وجوا

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4444?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�K?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�K?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�K?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�K?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�K?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�K?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�K?�9��M�67ط�$�ز(�ZI�(�KKKKKKKKKxKxKxKxKxKxKxKxK��������
إذا فــرط يف زكــاة عليــه: فــإن أوصــى لــزم الورثــة إخراجهــا عنــه، وإن مل يــوص 

 )5(؛ ألن إخراجهــــا موكــــول إىل اجتهــــاد)4(خالفــــاً للشــــافعي )3(مل يلــــزم الورثــــة
إال أن يعلـم أنـه مل يفـرط مثـل: أن حيـول  ،أمانته فيجوز أن يكون قد أخرجها

ض ال يعقـل أو يـؤدي إليـه الغـرمي نصـابا مـن دينـه، فهـذا جيـب احلـول وهـو مـري
وإذا  .أداء الزكـــاة مـــن رأس املـــال، وصـــى ـــا أو مل يـــوٍص لـــزوال التهمـــة فيهـــا

أوصى مبا فرط فيه فهو من الثلث، خالفاً للشافعي؛ ألنه يتهم أن يكون أراد 

                                                 
  على المبتل: سقطت من (ق). )1(
  ).550افي: ()، الك2/324)، التفريع: (4/306انظر: المدونة: ( )2(
  ).110)، الكافي: (2/325)، والتفريع: (4/309انظر: المدونة: ( )3(
  ).68)، اbقناع: (7/67انظر: ا+م: ( )4(
  اجتھاد: سقطت من (م). )5(
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ن  االنتفـــاع باملــــال حياتــــه وصــــرفه عــــن ورثتــــه بعــــده فكانــــت كالوصــــايا ومل تكــــ
  كالديون.
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خالفـاً أليب حنيفــة  )1(وإذا تزامحـت الوصـايا (قـدمت علـى مــا أضـعف منهـا
، لتأكيــــدها علــــى غريهــــا إذ لــــوال )3(ســــواء )2(يف قولــــه: إــــا وســــائر الوصــــايا)
  التهمة لكانت من رأس املال.
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 فيه )4(ىث فقد بيناه يف باب: اإلقرار؛ ألن املراعوإذا أقر املريض بدين لوار 

ملـــن ال يـــتهم لـــه فـــإن وجـــدت  )5(وإذا أقـــر بأمانـــات كودائـــع وفـــرائض .التهمـــة
بأعياا ردت على أصحاا، وإن مل تعرف كانت كالديون، وحياص ـا عنـد 
ضـــيق املـــال؛ ألنـــه إذا أقــــر ـــا ومل يـــذكر أـــا تلفــــت فالظـــاهر اســـتهالكه هلــــا 

  بذمته.وتعلقها 
z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(4646�������
��OG�/��c��t����cو�����v���7��ybو�e3v�����/��H7��C��nوNذא�G�K�������
��OG�/��c��t����cو�����v���7��ybو�e3v�����/��H7��C��nوNذא�G�K�������
��OG�/��c��t����cو�����v���7��ybو�e3v�����/��H7��C��nوNذא�G�K�������
��OG�/��c��t����cو�����v���7��ybو�e3v�����/��H7��C��nوNذא�G�K�������
��OG�/��c��t����cو�����v���7��ybو�e3v�����/��H7��C��nوNذא�G�K�������
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وإذا أوصـــى لرجـــل مبـــائتني وآلخـــر مبائـــة ولثالـــث مبثـــل إحـــدى الوصـــيتني ومل 
  :)6(يبني أيهما أراد ففيها روايتان

إحــدامها أن لــه نصــف األوىل ونصــف الثانيــة، والثانيــة أن لــه مثــل اآلخــرة، 
  مثل األقل منهما.وقال أشهب: له 

                                                 
)، ومعن�ى م�ا أض�عف منھ�ا أي أن�ه يق�دم يق�دم 550)، الك�افي: (2/324)، التفريع: (4/306انظر: المدونة: ( )1(

ما آكدھا على ما دونه مثاله أن يوصى بعت�ق عب�د وبم�ال لش�خص فض�اق الثل�ث عنھ�ا في الوصايا عند تزاحمھ
  فإنه يقدم العتق على غيره؛ +نه آكد وأكثر حاجة.

  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  ).4/177)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (160انظر: مختصر الطحاوي: ( )3(
  في (ق): المدعى. )4(
  قرائض.في م: كوادع و )5(
  ).545)، الكافي: (2/332انظر: التفريع: ( )6(
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فوجه األوىل أن مقدار الصغرى متحقق أنه موصى له بـه ونصـف الكـربى، 
، وال بينـــة لواحـــد )1(فيصـــري النـــزاع يف النصـــف اآلخـــر مـــن الكـــربى فيتداعيانـــه

  .منهما فيكون بينهما
ووجه الثانية أن قوله له مثله ترجع الكناية منه إىل األقرب وهو الذي يليه؛ 

  .كالمألنه الظاهر من ال
ووجـــه قـــول أشـــهب إن األقـــل متـــيقن ومـــا زاد عليـــه فمشـــكوك فيـــه فكـــان 

  اليقني دون الشك وباهللا التوفيق.

�@�@�  
<<<<<<<<
<<<<<<<<

<<<<<<<<

<<<<<<<<

<<<<<<<<

<<<<<<<<

                                                 
  في (ق): فيدعيانه. )1(
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والوالء والنكاح، والعلل املانعة مـن  األسباب: اليت يتوارث ا ثالثة: الرحم
همـــا، والعبـــد املـــرياث ثالثـــة: كفـــر ورق وقتـــل، فاملســـلم والكـــافر ال تـــوارث بين

الذي يستغرقه الرق ومن فيه بقيـة منـه ال يـرث وال يـورث إال بامللـك، وكـذلك 
من فيه عقد من عقود العتق، وقاتل العمد ال يرث مقتوله، وقاتل اخلطأ يرث 

  .)2(من غري الدية، واملرتد ال يرث حبال
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  تعــــاىل التــــوارث بــــني الوالــــدينوإمنــــا قلنــــا: إن الــــرحم يــــورث ــــا؛ إلجيــــاب اهللا

 واملولـــودين واإلخـــوة وغـــريهم مـــن األنســـاب، وكـــذلك النكـــاح؛ إلجيابـــه تعـــاىل

  املوارثة بني الزوجني، وأما الوالء فقد بيناه فيما تقدم.
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ن التوارث بغريها إما أن التوارث على هذه الثالثة؛ أل )3(وإمنا حصرنا وجوه

يكــون جممــع علــى منعــه وأنــه مل يثبــت، أو علــى أنــه منســوخ إن كــان ثبــت يف 
وقــت مثــل التــوارث بالنصــرة واهلجــرة واحللــف واألخــوة واملــواالة، أنــه ال يكــون 

  إال ببعض ما قدمناه من األسباب الثالثة.
  

                                                 
)، 6/105المواريث: ھو أن يك�ون الش�يء لق�وم يص�ير إل�ى آخ�رين بنس�ب أو س�بب (مع�اجيم مق�اييس اللغ�ة:  )1(

ويق�ال ل�ه عل�م وفي ا'صط>ح العلم با+حكام العملية المختص تعلقھا بالمال بعد موت مالكه تحقيقاً أو تق�ديراً، 
  ).271 -2/270الفرائض (انظر الفواكه الدواني: 

، 555)، الك���افي: (252)، الرس���الة: (2/338)، التفري���ع: (3/81)، المدون���ة: (2/503انظ���ر: (الموط���أ: ( )2(
  ).3/141المقدمات: (

  في (م): و(ر): وجوب. )3(
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: "ال يـــــــرث الكـــــــافر                 �ا قلنـــــــا: إن الكـــــــافر ال يـــــــرث املســـــــلم لقولـــــــه وإمنـــــــ

ــــــــه )1(املســــــــلم" ــــــــني"�، وقول ــــــــوارث أهــــــــل ملت ــــــــى                    )2(: "ال يت ، ولإلمجــــــــاع عل
وحممـد  )4(، وإمنا قلنا: إن املسلم ال يرث الكـافر خالفـاً ملعـاذ ومعاويـة)3(ذلك

وإمنــا قلنــا: إن العبــد ال  ر بعلــة اخــتالف الــدينني، واعتبــاراً بــالكف)5(بــن احلنيفــة
يرث؛ ألن املرياث مبين على تساوي احلـرم فلـو قلنـا: إنـه يـرث لكـان مورثـه ال 

خيلــــو أن يكــــون مــــات حــــراً أو رقــــاً: فــــإن مــــات رقــــاً فســــيده أوىل مبالــــه، وألن  
ســـيده عليـــه والعبـــد أوىل، وإن كـــان مـــات حـــراً  )6(بســـبب احلـــر ال يرثـــه ليقـــدم

طريـق حقيقـة  )7(ه خمالفة حلرمته فلم يرثه، فأما سيده فريثه بالرق ال مـنفحرمت
؛ لوجـود )8(وإمنا قلنا: إن من فيه بقية رق فإنه ال يرث خالفـاً ملـن ورثـه اإلرث
فيه كما لو استغرقه، وال جيوز أن يقابل؛ ألن يقال جيب أن يرثـه للحريـة  الرق

ح إذا اجتمعــــا غلــــب املنــــع، وألن الــــيت فيــــه كــــاحلر الكامــــل؛ ألن املــــانع واملبــــي
ــــدليل منــــع شــــهادته ونقصــــان حــــدوده وطالقــــه  أحكــــام الــــرق أغلــــب عليــــه ب
وســقوط اجلمعــة عنــه واحلــج وغــري ذلــك؛ ألن املــرياث مشــروط بتســاوي احلــرم 

  على ما بيناه.

                                                 
  ).3/1233ومسلم في الفرائض: ( )،8/11أخرجه البخاري في الفرائض باب: ' يرث المسلم الكافر: ( )1(
)، واب�ن ماج�ه ف�ي ح�ديث عم�رو ب�ن 3/328أخرجه أبو داود في الفرائض ب�اب: ھ�ل ي�رث المس�لم الك�افر: ( )2(

  شعيب عن أبيه عن جده في أنه حسن.
)، 6/51للن��ووي: ( -)، وش��رح مس��لم8/275انظ�ر: بداي��ة المجتھ��د م��ع الھداي��ة ف��ي تخ�ريج أحادي��ث البداي��ة: ( )3(

  ).12/42)، فتح الباري: (294( المغني:
  ).6/294)، المغني: (4/73انظر: ا+م: ( )4(
بن علي بت أبي طالب أبو القاسم، وأبو عبد هللا أيضاً، وكانت أم�ه س�وداء س�نديه م�ن بن�ي  محمد بن الحنيفة )5(

وثم�انين حنيفة اسمھا خولة من سادات قريش ومن الشجعان المشجعان المشھورين، مات بالمدين�ة س�نة إح�دى 
  ).3/174)، وحيلة ا+ولياء: 9/40(البداية والنھاية: (

  في (م): لتقدير. )6(
  في (ق): و'ن. )7(
  ).2/25ورثه بعض الشافعية: (انظر لمھذب:  )8(
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وإمنـــا قلنـــا: إن مالـــه إذا مـــات ملـــن فيـــه بقيـــة رق ملالكـــه خالفـــاً ألصـــحاب 
بعضـهم إنـه لبيـت  )2(، وقـول)1(يرثـون نصـيبه احلـرالشافعي يف قوهلم إن ورثتـه 

ألن كــل مــن مل يــرث ملعــىن لــواله لــورث فإنــه ال يــورث أصــله العبـــد  :)3(املــال
والكافر، وألن قدر ما فيه من احلرية (إذا مل يوجـب لـه أن يـرث مل يوجـب لـه 

مل جيعل ) 4(أن يورث، وألن أحكام الرق أغلب عليه، وقدر ما فيه من احلرية)
حكــــم األحــــرار بقــــدره يف أن يســــتحق بعــــض حــــد الفريــــة والتغريــــب حكمــــه 

  واحلصانة وقبول الشهادة وغري ذلك فكذلك املرياث.
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وإمنــا قلنــا: إن مــن فيــه عقــد مــن عقــود العتــق: كــأم الولــد واملكاتــب واملــدبر 
رق بـاق علـيهم بـدليل أـم ال واملعتق إىل أجـل يف منـع اإلرث كالعبـد؛ ألن الـ

يرثـــون بـــه؛ ألن عقـــد احلريـــة لـــيس بآكـــد مـــن مباشـــرا، وقـــد بينـــا أـــا إذا مل 
  من الرق مل حيصل ا توارث فما دونه أوىل.  )5(يستغرق وبقيت بقية

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55�K�K�K�K�K�K�K�K
I4א��/��<�Zא���l;א�=>&
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I4א��/��<�Zא���l;א�=>&
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I4א��/��<�Zא���l;א�=>&xxxxxxxx  
، )7(شـيء )6(: "ليس لقاتـل العمـد�وإمنا قلنا: إن قاتل العمد ال يرث لقوله 

، وألن )10(، ولإلمجــــاع علــــى ذلــــك)9" (مــــرياث )8(وروي: "لــــيس لقتــــل العمــــد

                                                 
  ).2/25انظر: المھذب: ( )1(
  في (م): وقال. )2(
  ).6/27، المغني: 2/25ھذا في قول الشافعي القديم (المھذب:  )3(
  وسين سقط من (ق) ومن (ر).ما بين ق )4(
  في (ق): بقية رقبته. )5(
  : سقطت من (م). العمد )6(
)، 6/220)، والبيھق��ي: (4/96)، وال��دارقطني: (6/341)، النس��ائي ف��ي الف��رائض: (2/867أخرج��ه مال��ك: ( )7(

  ).6/114وصححه ابن عبد البر، وقال ا+لباني عنه: ضعيف (إرواء الغليل: 
  .العمد: سقطت من (م) )8(
)، وف�ي الزوائ�د إس�ناده حس�ن 1/49)، وأحم�د: (2/884أخرجه ابن ماجه في الديات ب�اب: القات�ل ' ي�رث: ( )9(

  ).6/117وصححه ا+لباني (إرواء الغليل: 
  ).6/291)، المغني: (109، 98: مراتب اbجماع: ( انظر) 10(
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يف اإلدخـال واإلخـراج بـدليل أن املتـزوج يف املـرض  )1(التهمة تؤثر يف املواريـث
فيـه  )2(املخوف ال يرث بالتهمة بإدخال وارث على ورثته، وألن املطلقـة تـرث

مــتهم باســتعجال املــرياث فمنــع  مــن املــرياث، والقاتــل عمــداً  )3(للتهمــة مبنعهــا
  منه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66�K�K�K�K�K�K�K�K�^_א�/��<���G�^_א�/��<���G�^_א�/��<���G�^_א�/��<���G�^_א�/��<���G�^_א�/��<���G�^_א�/��<���G�^_א�/��<���Gxxxxxxxx  

 ، لعمــــوم)4(وإمنــــا قلنــــا إن القاتــــل اخلطــــأ يــــرث خالفــــاً أليب حنيفــــة والشــــافعي
وغــري ذلــك،  )6(���m�m�m�mf��e���d��cf��e���d��cf��e���d��cf��e���d��c llllمثــل قولــه تعــاىل )5(الظــواهر

اخلطــأ يــرث مــن  )8(: يف قاتــل�عــن أبيــه عــن النــيب  )7(وروى هشــام بــن عــروة
، وألن كـل معـىن ال مينـع التسـاوي يف احلـرم والـدين )9(يرث من الديـةاملال وال 

وال يوجـب القـود ال يزيـل جهـة التـوارث وال مينـع املـرياث أصـله غـري القتـل مـن 
  سائر األفعال، وفيه احرتاز من الطالق يف الصحة؛ ألنه يزيل جهة التوارث.
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؛ ألن الديـة             )10(رث مـن الديـة خالفـاً ملـن قـال إنـه يـرث منهـاوإمنا قلنا: ال ي

عنــه ختفيفــاً، وال جيــوز أن جيــين جنايــة  )11(واجبــة عليــه جبنايــة والعاقلــة حتملهــا
يســـتحق ـــا مـــاًال؛ ألن اجلنايـــة إن مل تلزمـــه شـــيئاً فـــال أقـــل مـــن أـــا ال تقيـــده 

 استجالب مال.
                                                 

  في (م): الميراث. )1(
  لوث: سقطت: من (ق). )2(
  في (م): منھا. )3(
  ).4/72)، ا+يام: (142انظر: مختصر الطحاوي: ( )4(
  في (ق): الظاھر. )5(
  ).11سورة النساء، اUية: ( )6(
ابن الزبير بن العوام ا+سدي ثقة فقيه ربما دلس،  مات سنة خمس أو ست وأربع�ين ومائ�ة  ھشام بن عروة: )7(

  ).573)، وتقريب التھذيب: (6/34وله سبع وثمانون (سير أع>م النب>ء: (
  في (م): قتل. )8(
  ).4/73)، وقال الشافعي ' يثبته أھل العلم (الزم: 6/22أخرجه البيھقي: ( )9(
  ).2/329قال في ا+شراف: إن أھل البصرة ورثوه من الدية: ( )10(
  في (ق): حاملة. )11(
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تـــد فـــأمره مراعـــى موقـــوف علـــى توبتـــه، فـــإن تـــاب عـــاد إىل مـــا كـــان            أمـــا املر 

عليـه مــن أحكــام اإلســالم، وإن قتــل أو مــات علــى ردتــه انتقــل مالــه إىل بيــت 
املــال، ومل يرثــه ورثتــه مــن املســلمني وال مــن أهــل الــدين الــذي انتقــل إليــه وقــد 

  بيناه فيما تقدم.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(99�K�K�K�K�K�K�K�Ki|��.א��l;א��Hم�و
�i|��.א��l;א��Hم�و
�i|��.א��l;א��Hم�و
�i|��.א��l;א��Hم�و
�i|��.א��l;א��Hم�و
�i|��.א��l;א��Hم�و
�i|��.א��l;א��Hم�و
�i|��.א��l;א��Hم�و
�xxxxxxxx  
يتوارثـون بـني الصـفني أو غرقـوا  )2(، فـإن قتـل قرابـة)1(جيـب مـرياث بشـك ال

أو مــــاتوا حتــــت اهلــــدم ومل يعلــــم األول مــــنهم: مل يــــورث بعضــــهم مــــن بعــــض 
وورثهـم ورثــتهم مــن األحيــاء، مثــل أخــوين ألب ملكــا بــبعض مــا ذكرنــاه وتــرك  

ون كــل واحــد زوجــة وأمــاً وأخــاً مــن أم فــإن البــاقي عنــدنا يكــون لبيــت املــال د
يف ذلــــــك فـــــذهب بعضـــــهم إىل هــــــذا  �واختلـــــف الصـــــحابة ، األخ اآلخـــــر

وإمنــا قلنــا: ذلـــك؛ ألن ، )3(وبعضــهم إىل توريــث كــل واحــد مـــنهم مــن اآلخــر
ال جتـــب بالشــكوك، وملـــا شـــككنا يف أيهمــا مـــات أوالً مل جيـــز أن  )4(املواريــث

  يرث وارث مشكوك يف استحقاقه املرياث.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010�K�K�K�K�K�K�K�Ke>Pא��אl&e>Pא��אl&e>Pא��אl&e>Pא��אl&e>Pא��אl&e>Pא��אl&e>Pא��אl&e>Pא��אl&xxxxxxxx  

اجلنــــني فاســــتهل صــــارخاً فقــــد ثتبــــت حياتــــه ويــــرث ويـــــورث،  )5(حإذا طُــــِر 
وكذلك إن أقام أيامـاً وإن مل يصـرخ بـذلك يقـوم يف بـاب: العمـل حبياتـه مقـام 
الصــراخ، وإن حتــرك مث مــات ومل يصــرخ مل يثبــت حياتــه فــال يــرث وال يــورث، 

  .)6(واختلف يف العطاس وقد بيناه فيما تقدم
                                                 

  في (م): الشك. )1(
  في (ق): قرابته. )2(
  ).2/336)، التفريع: (3/85انظر: المدونة: ( )3(
  في (م): التواريث. )4(
  في (م): سقطت. )5(
  ).2/336انظر التفريع:  )6(
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؛ ألن املقـــر بنســـب ولـــد منـــه أو الشـــهود )1(مـــن ُأْحلِـــق بأبيـــه بعـــد موتـــه ورثـــه

علـــى املـــوت ال  )2(الـــذين يثبتـــون األنســـاب إمنـــا يثبتـــون نســـباً متقـــدم الثبـــوت
حادثاً بعده، وإذا كان كـذلك ثبـت أن املـوت طـرأ علـى نسـب حاصـل ثابـت 

  فوجب أن يستحق املرياث به.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212א�W���Sزوאل�א�Kא�W���Sزوאل�א�Kא�W���Sزوאل�א�Kא�W���Sزوאل�א�Kא�W���Sزوאل�א�Kא�W���Sزوאل�א�Kא�W���Sزوאل�א�Kא�W���Sزوאل�א�K���;א�K�&�
���������Z&��4X�;xxxxxxxxא;lא��.4
�&��Kא;���;��Z&��4Xא;lא��.4
�&��Kא;���;��Z&��4Xא;lא��.4
�&��Kא;���;��Z&��4Xא;lא��.4
�&��Kא;���;��Z&��4Xא;lא��.4
�&��Kא;���;��Z&��4Xא;lא��.4
�&��Kא;���;��Z&��4Xא;lא��.4
�&��Kא;���;��Z&��4Xא;lא��.4

إذا مات وله وارث فيـه بعـض األسـباب املانعـة مـن املـرياث مـن كفـر أو رق 
، خالفـــاً ملـــن قـــال إنـــه يـــرث إذا )3(فزالـــت بعـــد املـــوت وقبـــل القســـمة مل يـــرث

ألن كــل مــن مل يكــن وارثــاً يف حــال املــوت لوجــود معــىن فزوالــه بعــد  ؛)4(زالــت
  أصله بعد القسمة. املوت ال يصيـرُه وارثاً 
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��������l&�$�Kא��و�
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 ســهامهم وكـان مــا )5(ولـد املالعنــة إذا مـات وتــرك أمـه وإخوتــه ألمـه ورثــوا منـه

 بقـــي ملـــوايل أمـــه إن كانـــت معتقـــة، وإن كانـــت عربيـــة فللمســـلمني وال يكـــون
 ، وقـال ابـن مسـعود هـي عصـبته فيكـون مـا بقـي هلـا، فـإن مل تكـن)6(لعصبتها
، وإمنـــا قلنـــا: إن الفاضـــل ملـــوايل أمهـــم، ألـــم عصـــبة لـــه، )7(ا عصـــبتهفعصـــبته

ينســـب إىل واليــتهم. وإمنـــا قلنــا: إن العربيـــة يكــون الفاضـــل مــن مـــرياث  وألنــه
ولــدها للمســلمني دوــا؛ ألن األم هلــا رحــم حمــض فــال يكــون عصــبة بالنســب 

                                                 
  ).555)، الكافي: (2/336)، التفريع: (3/86،89انظر المدونة: ( )1(
  في (م): شيئا متقدم الثبوت. )2(
  ).555)، الكافي: (2/337)، التفريع: (88-3/87انظر: المدونة: ( )3(
روى عن عمرو وعثمان والحسن بن علي وابن مس�عود وب�ه ق�ال ج�ابر قال ذلك: ا+شرم ومحمد بن الحكم و )4(

  ).6/229والحسن ومكحول وغيرھم (المغني: 
  في (ق): منھم. )5(
  ).555)، الكافي: (2/337)، التفريع: (3/86انظر: المدونة: ( )6(
  ).6/260انظر المغني: ( )7(
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ا؛ علـــى وجـــه كـــاإلخوة مـــن األم. وإمنـــا قلنـــا إن عصـــبتها ليســـوا عصـــبة لولـــده
  ألم أخوال وذوو أرحام فال تعصيب فيهم.
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وإذا ولدت املالعنة توأمني توارثا بأما أخـوان ألم وأب؛ ألن لعـان أبيهمـا 
  يسقط نسبهما منه دون توريثهما بينهم.
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م يف ولـــد املالعنـــة إال أـــا إذا ولـــد الزنـــا الحـــق بأمـــه، واحلكـــم فيـــه كـــاحلك

ولــدت تــوأمني توارثــا بأمــا أخــوان ألم خبــالف ولــد املالعنــة؛ ألنــه ال شــبهة 
  هلما يف نسبهما من واطء ألم.
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مل يقبل قـوهلم يف أنسـام يف بـاب: التـوارث إال أن  )1(األعاجم إذا انتسبوا

القائـــل مـــنهم: هـــذا أخـــي، هـــذا  )3(يقـــول ـــا، فأمـــا مـــا )2(تشـــهد بـــذلك بينـــة
؛ ألنــه يريــد بــذلك قطــع اســتحقاقنا إلرثــه فــال )5(فــال يقبــل منــه ذلــك )4(ابــين
فــإن كانــت والدــم يف دار اإلســالم فــإن أنســام تثبــت، فأمــا بلــدان ، يقبــل

أعــاجم املســلمني الــذين حيفظــون أنســـام، فــإم كــالعرب يف ثبوــا واحلكـــم 
  .))6ا

  
  

                                                 
  في (م): سبوا. )1(
  في (م): أن يشھد بينة بسببھا. )2(
  (ق): بقول. في )3(
  في (م): وھذه بنتي. )4(
  ).556)، الكافي: (2/338)، التفريع: (3/88انظر: المدونة: ( )5(
  في (ق): في ثبوتھم الحكم بھا. )6(
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، وهــم مــن )2(خالفــاً أليب حنيفــة والشــافعي )1(وال يــرث ذوو األرحــام شــيئاً 

وعــدة أصــول ذوي األرحــام ، عــدى الســبعة عشــر الــوارثني باألســباب: الثالثــة
، وولــد األخ )3(أربعــة عشــر: ولــد البنــات، واجلــد أبــو األم، واجلــدة أم أىب األم

والعمـة وولـدها واخلـال  وبنـات العمومـة،لألم، وولد األخوات، وبنات اإلخوة 
ــــدامها والعــــم أخــــو  )5(األب ألمــــه ومــــن جــــرى جمــــراهم يف هــــذا )4(واخلالــــة وول

دعي جلنازة فقيل ترك عمة وخالة  �ودليلنا ما روي أن رسول اهللا  النسب..
، )6(قال: "اللهم وعمـة وخالـة" مث قـال: "ومـا أجـد لكمـا يف كتـاب اهللا شـيئاً"

 )8(وألن كـــل بنـــت )7(جربيـــل خيـــربين أنـــه ال شـــيء هلمـــا"ويف بعـــض طرقـــه "أن 
أنثــى مل تــرث مــع أختهــا إذا انفــردت أصــله بنــت املــوىل، وألن املــوىل املــنعم ملــا 

ال  )9(قدم على ذوي األرحـام دل علـى أنـه ال حـق هلـم يف اإلرث؛ ألن الـوالء
  يتقدم على النسب.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818xא�7د�$�Kxא�7د�$�Kxא�7د�$�Kxא�7د�$�Kxא�7د�$�Kxא�7د�$�Kxא�7د�$�Kxא�7د�$�K� �
لبيــت املــال وال يــرد  )11(هم كــان الفاضــلحقــوق )10(إذا اســتوىف أهــل الفــروض

إىل الـرد وتابعـه عليـه  �، وذهـب علـي بـن أيب طالـب )12(ذوي السهام على
على اختالف بيـنهم يف كيفيتـه واتفقـوا علـى أنـه ال يـرد علـى زوج  ابن مسعود

                                                 
  ).561)، الكافي: (257)، الرسالة: (2/342)، التفريع: (2/518انظر: الموطأ: ( )1(
  ).4/80)، ا+م: (151انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
  لجدة أم أبي ا+م: سقطت من (ق).وا )3(
  في (ق): أخ. )4(
  في (م): بعد. )5(
  )، بلفظ قريب منه.4/19)، الدارقطني: (6/212أخرجه البيھقي: ( )6(
)، وقال:  ولم يسنده غيره مسعده عن محمد ب�ن عم�رو وھ�و 4/99)، الدارقطني: (6/233أخرجه البيھقي: ( )7(

  ضعيف والصواب مرسل.
  (م). بنت: سقطت من )8(
  في (م): المولى. )9(
  في (م): الفرائض وفي (ر): إذا استغرق أھل الفرائض. )10(
  في (م): كان ما بقى. )11(
  ).569)، الكافي: (2/344انظر: التفريع: ( )12(
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�����m�m�m�m����z��y��x��w����z��y��x��w����z��y��x��w����z��y��x��wودليلنــــــــا قولــــــــه تعــــــــاىل يف البنــــــــت: :)1(وال زوجــــــــة
{{{{llll )2(:ويف األخـــــت ،�����m�m�m�mS��R��Q��PS��R��Q��PS��R��Q��PS��R��Q��Pllll�)3(  فلــــــم جتــــــز الزيــــــادة

عليـــــه، وألن كـــــل مـــــن ورث مقـــــداراً مـــــن فريضـــــة مل يســـــتحق زيـــــادة عليـــــه إال 
وألن املســـلمني يعقلــــون عنـــه فجــــاز أن يرثـــوا مــــا  بتعصـــيب كـــالزوج والزوجــــة،

  .)4(كاملوايلفضل عن ذوي السهام  
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919xCc>_א��אl&�$�KxCc>_א��אl&�$�KxCc>_א��אl&�$�KxCc>_א��אl&�$�KxCc>_א��אl&�$�KxCc>_א��אl&�$�KxCc>_א��אl&�$�KxCc>_א��אl&�$�K 

بـال، فـإن بـال مـن الـذكر حكـم لـ
ُ
ه حبكـم الـذكر، وإن اخلنثى يعترب منها بامل

بال من الفرج حكم حبكم األنثى، وإن بال منهمـا مجيعـاً فهـو اخلنثـى فيكـون 
، ألن أسوأ أحواله )5(له نصف مرياث الذكر ونصف مرياث األنثى متفق عليه

أن يكـــون أنثـــى، ومـــا زاد عليهـــا فتنـــازع بينـــه وبـــني بقيـــة الورثـــة ولـــيس ألحـــد 
قــــائم فوجــــب أن يقســــم بينهمــــا  الفــــريقني مزيــــة علــــى صــــاحبه ألن اإلشــــكال 

  جداً ال حيتمله هذا الباب.)6(كالتداعي، واخلالف يف هذه املسألة كبري
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020x�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�Kx�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�Kx�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�Kx�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�Kx�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�Kx�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�Kx�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�Kx�Iن�و���.�>�א������
Oوא�¨w,�$�=I3Hذא�אG�K� �

إذا اجتمع يف شخص واحد سببان يورث بكل واحد منهما فـرض مقـدر: 
ني أو اوس فإنه يرث بأقوامها، ويسقط األضعف سواء اتفق ذلك يف املسلم

وال يلزم على ما قلناه ابن عـم ، وذلك كاألم تكون أختاً أو االبنة تكون أختاً 
يكـــــون أخـــــاً ألم؛ ألنـــــه بكونـــــه ابـــــن عـــــم ال يـــــرث فرضـــــاً مقـــــدراً وإمنـــــا يـــــرث 

  .)8(، وقال أبو حنيفة: يرث بالسببني مجيعاً )7(بالتعصيب
                                                 

  ).6/201)، المغني: (275-10/284)، وابن أبي شيبة: (10/287انظر: عبد الرزاق: ( )1(
  ).11سورة النساء، اUية: ( )2(
  ). 176سورة النساء، اUية: ( )3(
  في (ق): كالمولى. )4(
  ).6/253)، المغنين: (1009انظر: مراتب اbجماع: ( )5(
  في (ق): كثير. )6(
  )570)، الكافي: (253انظر: الرسالة: ( )7(
  ).4/198انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ( )8(
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ذا اجتمعا مل وإمنا قلنا: ذلك؛ ألما سببان يورث ما عن جنس واحد فإ
، وألمـــا قرابتـــان )1(يـــرث مـــا كـــاألخ يكـــون مـــوىل أو ابـــن عـــم يكـــون مـــوىل

مث كـــذا أخـــت ، يـــورث بكـــل واحـــدة فرضـــاً مقـــدراً فـــإذا اجتمعـــا مل يـــرث مـــا
السـدس، مث  واألم ألن كوا أختاً ألب يوجب النصف وألم يوجب )2(لألب

 .)3(إذا اجتمعت القرابتان مل يرث باجلميع وورثه باألقوى

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  وابن عم يكون مولى: سقطت من (ق). )1(
  ل�ب. كا+خت )2(
  وورثه با'قوى: سقطت من (م). )3(
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�Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%.��Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%.��Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%.��Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%.��Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%.��Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%.��Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%.��Wא��א��Lن�&�Zא��H7ل�وא�<:�%�.��������

��M7��|ل�����H7א��Z��&�8JcA������C��9��=��I3fא��M7��|ل�����H7א��Z��&�8JcA������C��9��=��I3fא��M7��|ل�����H7א��Z��&�8JcA������C��9��=��I3fא��M7��|ل�����H7א��Z��&�8JcA������C��9��=��I3fא�W�W�W�Wواألب  االبــن وابــن االبــن وإن ســفل
 وابـــن األخ وإن ســـفل واألخ مـــن أي جهـــة كـــان )1(واجلـــد أو اجلـــد وإن عـــال

  .)2(والزوج وموىل النعمة والعم وابن العم وإن سفل
واألم واجلــدة وإن علــت؛  وابنــة االبــن وإن ســفلتاالبنــة ����WWWWو&���Zא�<:���%������4و&���Zא�<:���%������4و&���Zא�<:���%������4و&���Zא�<:���%������4 

وكــل واحــد مــن الرجــال إذا انفــرد باملــال أحــرزه إال  واملــوالت والزوجــة واألخــت
  .)3(وليس من النساء من حيوز املال إال املوالت فقط م،الزوج واألخ أل

z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(11xtAم�א;�א��:<N�KxtAم�א;�א��:<N�KxtAم�א;�א��:<N�KxtAم�א;�א��:<N�KxtAم�א;�א��:<N�KxtAم�א;�א��:<N�KxtAم�א;�א��:<N�KxtAم�א;�א��:<N�K��������
  :واملواريث ضربان: ضرب بتعصيب، وبفرض مقدر

نفرد باملال أحرزه وإن كان معـه ذو سـهم أخـذ مـا فضـل عنـه إذا ا فالعصبة
  ..أو كثر، وإن مل يفضل شيء سقط قل

 ال يســتحق مــن يــرث بــه شــيئاً ســواه ال بزيــادة وال بنقصــان إال أن والفــرض

  .)4(حيجب عنه أو ينقصه العول عند مزامحة غريه له على ما سنبينه
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x7وضuم�א��:<N�$�Kx7وضuم�א��:<N�$�Kx7وضuم�א��:<N�$�Kx7وضuم�א��:<N�$�Kx7وضuم�א��:<N�$�Kx7وضuم�א��:<N�$�Kx7وضuم�א��:<N�$�Kx7وضuم�א��:<N�$�K��������

هـــو أصـــل مقـــدر بـــالنص وفـــرض لـــيس بأصـــل  : فـــرض)5(والفـــرض ضـــربان
فأمـــا الفـــروض الـــيت هـــي ، ولكنـــه يثبـــت لعـــارض أوجـــب خروجـــه عـــن األصـــل

                                                 
  وإن ع>: سقطت من (ق). )1(
  ).672(المصباح المنير:  -بضم الميم وكسر التاء -وھو المعتق مولى النعمة: )2(
  ).561)، الكافي: (252)، الرسالة: (2/338)، التفريع: (2/503انظر: الموطأ: ( )3(
  ).562،568)، الكافي: (252)، الرسالة: (2/338انظر: (التفريع:  )4(
  في (م): ضرب. )5(
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النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهـو الـثمن، والثلثـان  )1(أصول فستة وهي:
  ونصفهما وهو الثلث ونصفه وهو السدس: 

ا وابنـة االبـن إذ ،فرض مخسة: ابنة الصلب إذا مل يكن معهـا ابـن فالنصف
 واألخــــت ألب إذا انفــــردت، انفــــردت، واألخــــت لــــألب ولــــألم إذا انفــــردت،

  والزوج إذا مل يكن للميتة ولد وال ولد ابن.
ولد االبن، والزوجة والزوجات إذا فرض صنفني الزوج مع الولد أو  :والربع

  اجتمعن ومل يكن للميت ولد وال ولد ابن.
اجتمعن مـع الولـد  فرض صنف واحد وهو الزوجة والزوجات إذا والثمن:(

  .)2(أو ولد االبن)
ـــان: فـــرض أربعـــة االثنـــني فصـــاعداً مـــن بنـــات الصـــلب (إذا انفـــردن،  والثلث

ـــــات االبـــــن إذا انفـــــردن (واالثنتـــــني فصـــــاعداً مـــــن  ولالثنتـــــني فصـــــاعدا مـــــن بن
  .)3(األخوات لألب واألم، ولألب إذا انفردن)

االثنــــني  فــــرض صــــنفني األم مــــع عــــدم الولــــد أو ولــــد االبــــن، أو والثلــــث:
  األخوات، وفرض االثنني فصاعدا (من ولد األم). اإلخوة أو فصاعدا من

فــرض ســبعة فــرض كــل واحــد مــن األبــوين، واجلــد مــع الولــد أو  والســدس:
ولـــد االبـــن، وفـــرض اجلـــدة واجلـــدات إذا اجـــتمعن، وفـــرض بنـــات االبـــن مـــع 

بنــات الصــلب إذا انفــردن، وفــرض األخــوات ألب مــع الواحــدة مــن  الواحــدة
مـن ولـد االبـن ذكـراً  )4(األخوات لألب واألم إذا انفردن، وفـرض الواحـد)ن م

  .كان أو أنثى
                                                 

  ).562)، الكافي: (252)، الرسالة: (2/340)، التفريع: (2/506انظر: الموطأ: ( )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  ما بين قوسين سقط من (م. )3(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )4(
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(مســائل  )1(يف ثــالث يعــن هــذه فهــو الثلــث مــا بقــ وأمــا الفــرض الخــارج
، ويف )2(وهـــي: زوج أو زوجـــة وأبـــوان فإنـــه يفـــرض لـــألم فيهـــا ثلـــث مـــا بقـــى)

  أحظى له. يمسائل اجلد مع اإلخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ما بق
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x[q!א�$�Kx[q!א�$�Kx[q!א�$�Kx[q!א�$�Kx[q!א�$�Kx[q!א�$�Kx[q!א�$�Kx[q!א�$�K��������

  : إسقاط وحجب عن بعض املرياث.)4(ضربان )3(احلجب
فولــد الصــلب  ،فــال يكــون يف مخســة ويكــون فــيمن عــداهم فأمــا اإلســقاط

واألبوان والزوجان ال يسقطون بوجه، ويسقط ولـد االبـن بـذكور ولـد الصـلب 
  .)5((ويسقط اجلد باألب فقط)

: ذكـور ولـد الصـلب وولـد االبـن ومـع ويسقط اإلخوة واألخوات مع ثالث
  .األب هذا يف اجلملة

 التفصــــــــيل فيســـــــقط ولــــــــد األب بـــــــذكور ولــــــــد األب واألم ومــــــــن يففأمـــــــا 
  .يسقطهم

  .الصلب وولد االبن وباألب وباجلد )6(ويسقط ولد األم بأربعة: ولد
  .ويسقط بنو اإلخوة ببين اإلخوة لألب ولألم

نـــو العمومـــة وكـــل مـــن أســـقط ويســـقط ب )7((ويســقط العمومـــة بنـــو اإلخـــوة)
  .)8(غريه ويسقط من املسقط

                                                 
  في (م): وفي. )1(
  ما بين قوسين سقط من (م) )2(
  ).120في اللغة المنع (المصباح المنير:  الحجب: )3(
  ).570-568)، الكافي: (257)، الرسالة: (340-2/339)، التفريع: (511-2/503انظر: الموطأ: ( )4(
  ما بين قوسين سقط من (م). )5(
  في (ق): بولد. )6(
  ما بين قوسين سقط من (م). )7(
  في (م): أسقط من أسقط المسقط. )8(
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ات باألم، وتسقط أم األب بـاألب، ومـن قربـت درجتـه مـنهم دوتسقط اجل
أسقطت البعدى إذا كانت من جهتها فإن كانت من جهتني فـإن القـرىب مـن 
جهة األم تسقط البعـدى مـن جهـة األب والقـرىب مـن جهـة األب (ال تسـقط 

  .بل تشاركها يف املرياث )2())1(البعدى من جهة األم
وال تــرث مــن اجلــدات إال جــدتان أم األم وأمهاــا وأم األب وأمهاــا، وال 

  .ترث أم جد
بنــات االبــن إال أن يكــون  )3(فــإذا اســتكمل بنــات الصــلب الثلثــني ســقطت

بيـنهم للـذكر  يم ما بقـسقهن ويمعهن ذكر يف درجتهن أو أنزل منهن فيعصب
  .مثل حظ األنثيني

األخــوات لــألب  )4(ســتكمل األخــوات لــألب ولــألم الثلثــني ســقطتوإذا ا
ولـد األخـوة  اإال أن يكون معهن ذكر يف درجتهن ال أنزل مـنهن، وال يعصـبه
  .واألخوات خبالف ولد االبن يف تعصيبهم بنات االبن األعلني

وأربعــــة مــــن الــــذكور يعصــــبون اإلنــــاث يف درجــــتهم: ولــــد الصــــلب الــــذكور 
واإلخوة لألب كل صنف من هؤالء ، خوة لألب واألمواإل ،وذكور ولد االبن

  يقتسمون املال مع إناثهم يف درجتهم للذكر مثل حظ األنثيني.
إذا انفــردن  )5(ولــيس يف النســاء عصــبة إال األخــوات لــألب واألم أو لــألب

عـن إخـوة يف درجـتهن مـع بنـات الصــلب أو بنـات االبـن فـإن يكـن عصــبة، 
هـذا حجـب ي ، لثلثني وتأخذ األخوات ما بقـوترث البنت النصف والبنات ا

  إسقاط.
                                                 

  .في (ق): من جھتھا )1(
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  في (م): وجھاتھا. )3(
  في (م): سقط. )4(
  أو ل�ب: سقطت من (م). )5(
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فحجـب الـزوج عـن النصـف إىل الربـع  :وأما الحجب عن بعـض الفـروض
  .بالولد وولد االبن ذكورهم وإناثهم فقط والزوجات عن الربع إىل الثمن 

  :وحيجب األم عن الثلث حجبان
مـــن  )1(إىل الســـدس وهـــو بالولـــد وولـــد االبـــن أو االثنـــني فصـــاعدا حجـــبٌ 

  .اإلخوة واألخوات
أبـــوان، و بهــا األب يف مســـألتني ومهــا زوج ي حيجإىل الثلـــث مــا بقـــ وحجــبٌ 

  .)2(وامرأة وأبوان
فـإن كـان الولـد ذكـوراً أخـذوا  ،وولد االبن إىل السدس الولدُ  وحيجب األبَ 

الباقي، وإن كانوا إناثـاً أخـذن فروضـهن وأخـذ األب السـدس معهـن وكـان مـا 
  له بالتعصب. يبق

  

  

    

                                                 
  فصاعدا: سقطت من (م). )1(
  في المسألتين المعروفة بالعمريتين . )2(
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�.�.�.�.�.�.�.��������q{�ZI�(�W��نq{�ZI�(�W��نq{�ZI�(�W��نq{�ZI�(�W��نq{�ZI�(�W��نq{�ZI�(�W��نq{�ZI�(�W��نq{�ZI�(�W��ن.�

وال حيجــب عبــد  ،وال حيجــب إال مــن يــرث، د فلــه بــاب: ينفــرد بــهوأمــا اجلــ
وال حيجــــب غــــري الــــوارث إال يف موضــــوع واحــــد وهــــو اإلخــــوة مــــع  ،وال كــــافر

  .)1(األبوين حيجبون األم عن الثلث إىل السدس وال يرثون مع األبوين شيئاً 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�Kx�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�Kx�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�Kx�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�Kx�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�Kx�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�Kx�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�Kx�J.�YnN7وض�وuد���א�N�$�K��������

بتوريـــث مـــن ذكرنـــاه مـــن عـــدد الـــذكور واإلنـــاث اإلمجـــاع  النصـــوص الـــواردة
  .مغن عن زيادة فيه )2(عليه

: "مـــا أبقـــت �وإمنـــا قلنـــا: إن مـــا فضـــل عـــن ذوي الســـهام للعصـــبة لقولـــه 
  .)3(الفرائض فألوىل عصبة ذكر"

وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إذا مل يفضـــل شـــيء فـــال شـــيء هلـــن، فـــإن ذوي الســـهام إذ 
السـهام املـال  )4(ل عـنهم فـإذا اسـتغرق ذوأقدموا عليهم كان حقهم فيمـا فضـ

  سقطوا.
وإمنا قلنا: إن ذوي السهام ال يستحقون زيـادة علـى سـهامهم؛ ألن الزيـادة 
علــــى ذلــــك ال تســــتحق إال بــــرد أو تعصــــيب والــــرد قــــد أبطلنــــاه، والتعصــــيب 

  .يستحق الزيادة به

                                                 
  في (م): مع ا+ب. )1(
)، المغن��ي: 10/312( )، المحل��ى:8/251انظ��ر: بداي��ة المجتھ��د مھ��ا لھداي��ة ف��ي تخ��ريج أحادي��ث البداي��ة: ( )2(

)6/168.(  
)، ومس�لم ف�ي الف�رائض ب�اب: ألحق�وا 7/5أخرجه البخاري في الفرائض باب: ميراث الولد م�ن أبي�ه وأم�ه: ( )3(

  ).3/1233الفرائض بأھلھا...:(
  ذووا: سقطت من (م). )4(
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وإمنـــا قصـــرنا الفـــروض علـــى الســـتة املقـــدرة؛ ألن الـــنص مل يـــرد مبـــا ســـواها، 
فيهــا مــن مخــس أو ســبع أو  )1(ولإلمجــاع علــى أنــه ال مــدخل لنــا يف الفــروض
  تسع أو عشر فوجب قصرها على ما ذكرناه.

�m�m�m�m����x��w����x��w����x��w����x��wوإمنــــا قلنــــا: إن فــــرض البنــــت الواحــــدة النصــــف لقولــــه تعــــاىل:
{����z��y{����z��y{����z��y{����z��yllll)2( وال خــالف فيــه)وإمنــا قلنــا: إن البنتــني فــأكثر ، )3

وال  )�m�m�m�m�o�n��m�o�n��m�o�n��m�o�n��m������������u��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pu��t��s��r��q��pllll)4هلما الثلثان لقوله تعاىل:
  .)5(خالف فيه أيضاً 

؛ )7(خالفـاً ملـن ذهـب إىل أن هلمـا النصـف )6(وإمنا قلنـا: إن لالثنـني الثلثـان
 فبـــــــني�m�m�m�mu��t��s��r��q��p����o������n��mu��t��s��r��q��p����o������n��mu��t��s��r��q��p����o������n��mu��t��s��r��q��p����o������n��mllll)8(   قـــــــال تعـــــــاىل: ألنــــــه

حكـــم الواحـــدة وحكـــم مـــا زاد علـــى االثنتـــني، فكـــان مفهومـــه إن كـــن نســـاء 
االبــن مــع بنــات الصــلب  )10(قهمــا فلهــن الثلثــان، وألن البنــةفمــا فو  )9(اثنتــني

الســدس تكملـــة الثلثـــني، وفائـــدة ذلـــك أـــا تقـــوم معهـــا مقـــام بنـــت أخـــرى يف 
الــثالث مــنهم الثلثــني فكـــذلك  اســتغراق الثلثــني، وألن كــل إنــاث كــان فــرض

  .فرض االبنتني أصله األخوات

                                                 
  في (م): ' مدخل في الفروض وفي (ق): ' مدخل للباقي المفروض. )1(
  ).U11ية: (سورة النساء، ا )2(
)، المغن�ي: 315-10/314)، المحلى: (8/521مع الھداية في تخريج أحاديث البداية: ( -انظر: بداية المجتھد )3(

)6/172.(  
  ).11سورة النساء، اUية: ( )4(
-10/314)، المحل�ى: 8/521الھداية في تخريج أحاديث البداي�ة: (ع )، بداية المجتھد م79انظر: اbجماع: ( )5(

  ).6/170المغنى: ()، 315
  الثلثان: سقطت من (م). )6(
  ).7/170في رواية شاذة عن ابن عباس أنه قال: إن فرضھما النصف (انظر المغنى:  )7(
  ).11سورة النساء، اUية: ( )8(
  في (م): فوق اثنتين. )9(
  في (م): لبنت. )10(
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فـــرض االثنتــــني وإمنـــا قلنـــا: إن فــــرض الواحـــدة مــــن بنـــات االبـــن النصــــف و 
فصاعدا الثلثان لإلمجاع على قيام ولـد االبـن مقـام ولـد الصـلب عنـد عـدمهم 

  .)1(وال خالف يف ذلك
 وإمنا قلنا: إن فرض الواحدة مـن األخـوات لـألب واألم أو لـألب النصـف،

��m�m�m�m��N��M��L��K���J��I��H��N��M��L��K���J��I��H��N��M��L��K���J��I��H��N��M��L��K���J��I��Hوفرض االثنتـني فصـاعدا الثلثـان لقولـه تعـاىل:
S��R��Q��P��OS��R��Q��P��OS��R��Q��P��OS��R��Q��P��OTTTT��������W�����V��UW�����V��UW�����V��UW�����V��U��������[��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��X[��Z��Y��X\\\\����������_����� �̂�]��_����� �̂�]��_����� �̂�]��_����� �̂�]
c��b��a��`c��b��a��`c��b��a��`c��b��a��`llll)2( وهذا عام يف الشقائق وولد األب)3(.  

ا الثلثـــان (ألن كـــل عـــدد زاد هوإمنـــا قلنـــا إن كـــل مـــا زاد علـــى االثنتـــني فرضـــ
  ) كالبنات وكاالبنتني.)4(الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان على

 ن النصف، ومعهـم الربـعوإمنا قلنا: إن فرض الزوج مع عدم الولد وولد االب

���������m�m�m�mK��J������I���H��G��F��E��D��C��BK��J������I���H��G��F��E��D��C��BK��J������I���H��G��F��E��D��C��BK��J������I���H��G��F��E��D��C��BLLLL لقولـــه تعـــاىل:
T�����S��R��Q��P��O��N��MT�����S��R��Q��P��O��N��MT�����S��R��Q��P��O��N��MT�����S��R��Q��P��O��N��M�l�l�l�l)5(  فـــــــــــــال خـــــــــــــالف يف

  .)6(ذلك
 ومـع ،وإمنا قلنا الفـرض للزوجـة والزوجـات مـع عـدم الولـد وولـد االبـن الربـع

���m�m�m�m��d��c��b��a جــــودهم الـــــثمن لقولــــه تعـــــاىل:و  �̀�_��^��d��c��b��a�� �̀�_��^��d��c��b��a�� �̀�_��^��d��c��b��a�� �̀�_��^
f��ef��ef��ef��egggg�������������j��i��h�j��i��h�j��i��h�j��i��h����o��n��m��l��ko��n��m��l��ko��n��m��l��ko��n��m��l��kllll)7(  وال

  .)8(خالف فيه
                                                 

)، المغن��ي: 10/345)، المحل��ى: (8/256انظ��ر: بداي��ة المجتھ��د مھ��ا لھداي��ة ف��ي تخ��ريج أحادي��ث البداي��ة: ( )1(
)6/172.(  

  ).176سورة النساء، اUية: ( )2(
  في (ق): وولد ا'بن. )3(
  ما بين قوسين سقط من (م). )4(
  ).12سورة النساء، اUية: ( )5(
  ).6/172)، المغني: (10/346)، المحلى: (8/257مع الھداية: ( -)، بداية المجتھد81انظر: اbجماع: ( )6(
  ).12رة النساء، اUية: (سو )7(
  ).6/178)، المغني: (10/326)، المحلى: (80/257)، بداية المجتھد مع الھداية: (81انظر: اbجماع: ( )8(
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�m�m�m�m��²��±��°��²��±��°��²��±��°��²��±��° وإمنــــــــا قلنــــــــا: إن فــــــــرض األم الثلــــــــث لقولــــــــه تعــــــــاىل:
³³³³llll)1(. ،وإن فـرض مـا  وإمنا قلنا: إن فرض الواحد من ولد األم السـدس

���������m�m�m�mg��f��e����d��c��b��a��`g��f��e����d��c��b��a��`g��f��e����d��c��b��a��`g��f��e����d��c��b��a��`hhhhالثلـــث لقولـــه تعـــاىل: زاد عليـــه
q��p��o��n���m��l��k��j��iq��p��o��n���m��l��k��j��iq��p��o��n���m��l��k��j��iq��p��o��n���m��l��k��j��illll)2( واتفـق علـى أن ،

  .)3(راد به اإلخوة من األمامل
 وإمنـــــا قلنـــــا: إن فـــــرض األبـــــوين مـــــع الولـــــد أو ولـــــد االبـــــن الســـــدس لقولـــــه

  . )mmmm�̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}�̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}�̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}�̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}llll)4تعاىل:

لإلمجاع على قيامة مقـام األب يف ذلـك عنـد  )5(وإمنا قلنا: إن اجلد كاألب
  .)6(عدمه

اجلـــدات إلمجـــاع وإمنـــا قلنـــا: إن اجلـــدة تـــرث وأن فرضـــها الســـدس، وكـــذلك 
أن أبــا بكــر الصــديق رضــي اهللا عنــه قــال: مــا  يالصــحابة علــى تــوريثهن، ورو 

أجد لك يف كتاب اهللا شيئاً حىت روى له املغـرية بـن شـعبة وحممـد بـن مسـلمة 
، وألن أم األم أقيمـــت مقـــام )8(الســـدس" )7("أطعـــم اجلـــدة �أن رســـول اهللا 

فجعـل  )9(األب مقـام األباألم عند عدم األم كما أقيم أبو األب عنـد عـدم 
  األم وهو السدس. يهلا أنقص فرض

                                                 
  ).11سورة النساء، اUية: ( )1(
  ).12سورة النساء، اUية: ( )2(
  ).5/78)، الجامع +حكام القرآن: (4/287انظر: تفسير الطبري: ( )3(
  ).11اء، اUية: (سورة النس )4(
  في (م): كذلك. )5(
  في (م): عدم ا+ب. )6(
  في (م): أم ا+م. )7(
)، واب�ن ماج�ه ف��ي الف�رائض ب��اب: مي�راث الج��دة: 3/318أخرج�ه أب�و داود ف��ي الف�رائض ب��اب: ف�ي الج��دة: ( )8(

)، وص���ححه، والح���اكم: 4/365)، والترم���ذي ف���ي الف���رائض ب���اب: م���ا ج���اء ف���ي مي���راث الج���دة: (2/909(
  )، وقال على شرط الشيخين.4/338(

  مقام ا+ب: سقطت من (م). )9(



366 

ك أنــــــه شــــــر  �وإمنـــــا قلنــــــا: إــــــن بيــــــنهن إذا اجـــــتمعن حلــــــديث أيب بكــــــر 
أنــه قــال: مــا أنــا بزائــد يف الفــرائض شــيئاً هــو  �عــن عمــر  يورو ، )1(بينهمــا

، وألن كـل )2(ا فهـو بينكمـا وأيتكمـا خلـت بـه فهـو هلـامـالسدس فـإن اجتمعت
ال يتغــري وال يســاويها الــذكر فيــه فــإذا اجتمعــت مــع  )3(ض مقــدرأنثــى هلــا فــر 

  غريها من جنسها شوركت فيه كالثمن للزوجات.
الثلثـني  ةوإمنا قلنا: إن فرض بنات اإلبـن (مـع بنـت الصـلب السـدس تكملـ

الصــــلب  )4(إلمجــــاع الصــــحابة عليــــه، وألن بنــــات االبــــن أقمــــن مقــــام بنــــات)
ت االبن ولو كانت للصلب، فلما ما كان بقدر نصيب بن نفيجب أن يأخذ

  .ف أخذت الفاضل وهو السدسصنلمل يكن ذلك الستحقاق هذه االبنة ل
؛ ألـن ال يـبلغن يف القـوة مبلـغ البنـات الصـلب )5(وإمنا قلنـا: ال يـزدن عليـه

وقــد ثبــت أن بنــات الصــلب وإن كثــرن فــال يــزدن علــى الثلثــني فكــذلك فــيمن 
  .قام مقامهن

ب اإلنــاث يأخــذن مــع الواحــدة مــن ولــد األب واألم وإمنــا قلنــا: إن ولــد األ
ولـــــد األب واألم عنــــــد  مقــــــامد االبــــــن يقـــــوم ولـــــالســـــدس لإلمجـــــاع علــــــى أن 

  كقيام ولد االبن مقام ولد الصلب.  )6(عدمهم
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22xمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�KxمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�KxمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�KxمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�KxمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�KxمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�KxمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�KxمSא�

�&�Zو�O7ض�א��א(�$�K��������

 وإمنـا قلنـا: إن الواحـد مـن ولـد األم فرضـه السـدس ذكـراً كـان أو أنثـى، وإن

�m�m�m�m����_��~��}��|��{z��y����_��~��}��|��{z��y����_��~��}��|��{z��y����_��~��}��|��{z��yماعــــة الثلــــث لقولــــه تعــــاىل:فــــرض اجل

                                                 
  ).514-2/513أخرجه مالك في الموطأ: ( )1(
  ).2/514أخرجه مالك في الموطأ: ( )2(
  في (ق): مقتدر. )3(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )4(
  في (م): عليھن. )5(
  في (ق): عدمھن. )6(
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g��f��e����d��c��b��a��`g��f��e����d��c��b��a��`g��f��e����d��c��b��a��`g��f��e����d��c��b��a��`hhhh�����������m��l��k��j��i���m��l��k��j��i���m��l��k��j��i���m��l��k��j��i
q��p��onq��p��onq��p��onq��p��onllll)1(وال خالف فيه ،)2(.  

خالفــاً  يإن لــألم ثلــث مــا بقــ )3(وإمنــا قلنــا: يف زوج  وأبــوين، وامــرأة وأبــوين
ألنــا لــو أعطيناهــا  )4(، وهــو قــول ابــن عبــاس�إلحــدى الــروايتني عــن علــي 

ثلـــث بكمالـــه كنـــا قـــد فضـــلناها علـــى األب، وذلـــك غـــري جـــائز أصـــله حـــال ال
  االنفراد.

وإمنا قلنا: إن ولد االبن يسقطون بذكور ولد الصلب خاصة لإلمجاع علـى 
، وألن مــــرياثهم لقيــــامهم مقــــام ولــــد الصــــلب فوجــــب ســــقوطهم مــــع )5(ذلــــك

  .وجودهم
مـــن ســـائر  وإمنـــا قلنـــا: إـــم ال يســـقطون مـــع غـــريهم؛ ألـــم أقـــوى تعصـــيباً 

وجـب أن ال  )6(الورثة عدى ولـد الصـلب، وألـم ملـا قـاموا مقـام ولـد الصـلب
  .يسقطوا بغريهم اعتباراً م

بـه فلـم  )8(؛ وألنـه يـديل)7(وإمنا قلنا: إن اجلـد يسـقط بـاألب؛ إلمجـاع األمـة
  .يرث معه

وإمنــا قلنــا إن اإلخــوة واألخــوات يســقطون مــع ذكــور الولــد وولــد االبــن ألن 
بــه، وألن ولــد  )9(لبنــوة أقــوى وأقــرب مــن تعصــيب اإلخــوة ســقوطهمتعصــيب ا

                                                 
  ).12سورة النساء، اUية: ( )1(
)، المحل��ى: 7/61)، ش��رح مس��لم للن��ووي: (8/259م��ع الھداي��ة: ( -)، بداي��ة المجتھ��د82اbجم��اع: (انظ��ر:  )2(

  ).175-6/174)، المغني: (10/337(
ھو الذي حك�م فيھ�ا وأعط�ى ا+م الثل�ث الب�اقي  �وتعرف ھاتين المسألتين بالعمريتين +ن عمر بن الخطاب  )3(

  بعد إعطاء الزوج الباقي فريضته.
  ).10/253)، وعبد الرزاق: (6/228بيھقي: (انظر: ال )4(
  ).12/16)، فتح الباري: (10/378)، المحلى: (8/254بداية المجتھد مع الھداية: ( )5(
  في (م): مقامھم. )6(
)، ف�تح الب�اري: 7/55)، ش�رح مس�لم للن�ووي: (8/264)، بداي�ة المجتھ�د م�ع الھداي�ة: (84انظر: اbجم�اع: ( )7(

)12/10.(  
  دئ به.في (ق): ب )8(
  في (ق): سقوطھن. )9(
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االبن أقرب من اإلخوة وهم يسقطون (مـع ذكـور ولـد الصـلب فكـان اإلخـوة 
  .أوىل

وأشــد  )2(كــد مــنهم تعصــيباً آمــع األب؛ ألن األب )1(وإمنــا قلنــا: يســقطون
  قرباً؛ النضمام الرحم إىل تعصيبهم. ممنه

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x[�#43א��$�Kx[�#43א��$�Kx[�#43א��$�Kx[�#43א��$�Kx[�#43א��$�Kx[�#43א��$�Kx[�#43א��$�Kx[�#43א��$�K��������
 تعصيبه أسقط من ضعف عنه ينا أن من قو وقد بي.  

وإمنا قلنا: إن ولـد األم يسـقطون بإنـاث ولـد الصـلب وولـد االبـن؛ ألن مـن 
حق اإلخوة أن يرثوا مـع الولـد بالتعصـيب بـدليل أن اإلنـاث مـنهن يصـرن مـع 

  .وولد األم ال تعصيب فيهم، )3(البنات عصبة بانفرادهن يف ولد األم
مـــع األب واجلـــد؛ ألن تعصـــيب األبـــوة يســـقط وإمنـــا قلنـــا: إـــم يســـقطون 

����m�m�m�mاإلخـوة، ولقولـه تعـاىل: تعصيب �̀ � � �_��~��}��|��{����z��y�� �̀���_��~��}��|��{����z��y�� �̀���_��~��}��|��{����z��y�� �̀���_��~��}��|��{����z��y
c��b��ac��b��ac��b��ac��b��allll)4(  فيه: إن الكاللة أحد عمودى النسب.فقيل  

خوة ألم يدلون م، وألن اإلخوة منا قلنا: إن بين اإلخوة يسقطون باإلإو 
  من ولد االبن.أقرب من بين اإلخوة كما أن ولد الصلب أقرب 

وإمنــا قلنــا: إن اإلخــوة يســقطون باجلــد؛ ألن اجلــد أقــوى تعصــيباً مــنهم ألنــه 
يـــدلون بـــاألخوة ألن اجلـــد يـــدىل بـــاألبوة (وابـــن  )5(يـــدىل بـــاألبوة وبنـــو اإلخـــوة

  .األخ يدىل باألخ فكان اجلد أوىل

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (م). )1(
  في (م): +ن ا+ب أقرب تعصيباً منھم. )2(
  في ولد ا+م: سقطت من (ق). )3(
  ).12سورة النساء، اUية: ( )4(
  في (م): وبنو ا+خ. )5(
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ين اإلخـوة أقـرب؛ ألـم خـوة ألن بـوإمنا قلنا: إن العمومة يسقطون ببـين اإل
وة، والعم يـدىل بـاألبوة؛ وألن ابـن األخ يقـول إين ابـن ابنـك والعـم نبون باليدل

  .أنا أخو أبيك فكان ابن األخ أقرب )1(يقول)
  ؛ ألم م يدلون.)2(وإمنا قلنا: إن العمومة يسقطون أوالدهم

منا كان أقمن مقام األم إات يسقطن باألم ألن توريثهن دوإمنا قلنا: عن اجل
  .فوجب سقوطهن معها وجعل هلن نصيباً 

وإمنـــا قلنـــا: إن أم األم ال تســـقط بـــاألب؛ ألـــا أقيمـــت مقـــام األم فلمـــا مل 
تســقط األم بــاألب ذلـــك مــن أقــيم مقامهـــا، وال يلزمــه عليــه أم األب مل تقـــم 

  مقام األب وإمنا أقيم مجلة اجلدات مقام األم.
، )3(وإمنـــا قلنـــا: إن أم األب تســـقط مـــع األب خالفـــاً البـــن مســـعود وغـــريه

  .بتعصيبه فإذا وجد أسقطه أنه يديل ةاعتباراً بأيب األب بعل
وإمنا قلنا: إن القرىب منهن تسقط البعدى مـن جنسـها اعتبـاراً بـاألم واجلـد، 

  .بالقرىب وألن البعدى تديل
ن القــرىب مــن جهــة األم تســقط البعــدى مــن جهــة األب؛ ألن إمنــا قلنــا: إو 

  .سقط أم األبكذلك أم األم ت  )4(األم تسقط أم األب
وإمنــــا قلنــــا: إن البعــــدى مــــن جهــــة األم ال تســــقط القــــرىب مــــن جهــــة األب 

؛ ألن أم األب )5(عــن ابـــن مســعود وهـــو أحــد قـــويل الشـــافعي يخالفــاً مـــا رو 
                                                 

  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  في (ق): اUباء. )2(
سى وعمران بن الحصين وأب�و طفي�ل: ورثوھ�ا م�ع ابنھ�ا وھ�و ظ�اھر م�ذھب روى عن ابن مسعود وأبي مو )3(

أحم�د وب�ه ق�ال ش�ريح والحس�ن وب�ان س�يرين وج�ابر ب�ن زي�د والعنب�ري وإس�حق واب�ن المن�ذر (انظ�ر المغن�ي: 
  ).10/277)، عبد الرزاق: (9/277)، المحلى: (6/211(

  في (م): أن ا+م. )4(
  ).2/27ب: ()، المھذ6/226انظر سنن البيھقي: ( )5(
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بـــاألب واألب إذا اجتمـــع مـــع أم أم األب مل حيجبهـــا فبـــأن ال حيجبهـــا  تـــديل
  أوىل. )1(باألم من يديل

ترث شـيئاً خالفـاً ملـا روي عـن زيـد بـن ثابـت  أيب األب ال موإمنا قلنا: إن أ
األم يف بــاب:  )4(، وألن جهــة)3(؛ ألــا أم جــد فأشــبهت أم أىب األم)2(وغــريه

اجلـــدات أقـــوى مـــن جهـــة األب فـــإذا مل يـــرث مـــن جنبتهـــا إال جـــدتان فجهـــة 
  األب بذلك أوىل.

وإمنا قلنا: إن بنات الصـلب إذا اسـتكملن الثلثـني سـقط بنـات االبـن؛ ألن 
هـن كــان يف تكميـل الثلثــني لقيـامهن مقــام بنـت أخــرى مـن بنــات الصــلب حق

  .إذا كان بنات الصلب أكثر من واحدة سقط معهن
وإمنــــا قلنــــا: إنــــه إذا كــــان معهــــن ذكــــر يف درجــــتهن عصــــبهن خالفــــاً البــــن 

؛ ألنـه مـال ورثـه بنـو )5(ال شيء هلن وأن الباقي للذكر وحده :مسعود يف قوله
 )6(يشـــاركهم بنــات االبـــن فيــه أصـــله جهــة املـــال بالتعصـــيب فوجــب أن االبــن

  .وهو مال االنفراد
وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إذا كـــان أنـــزل مـــنهن ذكـــر عصـــب مـــن فوقـــه؛ ألن أصـــول 
الفــرائض مبنيــة علــى أنــه ال جيــوز أن يــرث األبعــد مــن الولــد يســقط األقــرب، 
وألنا وجدنا البطن األوسط أقـرب مـن الـبطن األسـفل أال تـرى أنـه إذا اجتمـع 

أسفل من بعض كان للبنت العليا النصف وللوسـطى  )7(ث بنات بعضهنثال

                                                 
  في (م): ا+ب. )1(
  ).210-6/209انظر: المغني: ( )2(
  في (م): أم جد. )3(
  في (م): جنبة. )4(
  ).10/251)، عبد الرزاق: (6/230انظر: البيھقي: ( )5(
  في (ق): جملة المال. )6(
  في (م): ث>ث بنات ابن بعضھن. )7(
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الســـدس وتســـقط الســـفلى، وإذا ثبـــت ذلـــك مث اتفقنـــا علـــى أنـــه لـــو كـــان مـــع 
  السفلى ذكر يف درجتها عصبها كان بأن يعصب الوسط أوىل.

وإمنا قلنـا: إنـه إذا اسـتكمل ولـد األب واألم الثلثـني سـقط األخـوات لـألب 
ها يف سقوط بنات االبن إذا استكمل بنات الصـلب الثلثـني، للعلة اليت ذكرنا

  .خوان هلنأتعصيب  وكذلك
وإمنــــا قلنــــا إن الــــذكر األنــــزل مــــنهن ال يعصــــب عماتــــه خبــــالف ولــــد االبــــن 

  ملعنيني:
ـــ )1(أحـــدمها أن ابـــن االبـــن ـــملـــا عص ب مـــن ب مـــن يف درجتـــه جـــاز أن يعص          

 يعصـب مـن يف درجتـه فلـم يعصـب ؛ ألنـه ال)2(فوقه، وليس كذلك ابـن األخ
  .من فوقه

الــــيت  )3(واآلخــــر أن الــــذي يعصــــب غــــريه مــــن حقــــه أن يشــــاركه يف اجلهــــة
ن، وابــن األخ ال هيشــرك مــن فوقــه يف البنــوة فعصــب )4(يعصــبها ــا كــابن االبــن

  األخت يف األخوة فلم يعصبها. يشارك
يـني لقولـه وإمنـا قلنـا: إن ولـد الصـلب يقتسـمون املـال للـذكر مثـل حـظ األنث

وقـــــــد ، )�m�m�m�mf��e���d��cf��e���d��cf��e���d��cf��e���d��cgggg��������k��j��i���hk��j��i���hk��j��i���hk��j��i���hllll)5 تعـــــــاىل:
 نــا أن ولــد االبــن يقومــون مقــام ولــد الصــلب فكــان حكمهــم عنــد عــدمهم  بي

  .كحكم ولد الصلب

                                                 
  في (م): أن ابن ابن ا'بن. )1(
  في (م): ابن ا+م. )2(
  في (ق): الجملة. )3(
  في (م): كابن ابن ا'بن. )4(
  ).11سورة النساء، اUية: ( )5(
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      وإمنا قلنا: إن اإلخوة لألب واألم أو لألب يقسمون املال إذا تفردوا للـذكر
�m�m�m�m�i��h����g���f��e�i��h����g���f��e�i��h����g���f��e�i��h����g���f��e������k��j��k��j��k��j��k��jمثـــل حـــظ األنثيـــني لقولـــه تعـــاىل:

m��lm��lm��lm��lllll����)1(()2(.  
وإمنا قلنا: إنه ليس يف النساء عصبة؛ ألن يـرثن بفـرض مقـدر والعصـبة ال 

  .ترث بفرض؛ ألن ذلك مرياث الرحم
وإمنــا قلنــا: إن األخــوات يكــن عصــبة مـــع البنــات خالفــاً ملــن قــال ال يـــرثن 

��m�m�m�m��K��J��I���H��G��K��J��I���H��G��K��J��I���H��G��K��J��I���H��G، لقولـــــــــــه تعـــــــــــاىل:)3(مـــــــــــع البنـــــــــــات أصـــــــــــالً 
LLLLllll)4( موســــىفعــــم، وحــــديث أيب )ملــــا  )6(وســــليمان بــــن ربيعــــة )5

وأخــت فقــط فقــاال: للبنــت النصــف  ،ابــن ، وبنــت ســأهلما الســائل عــن بنــت
ومــــا بقــــى لألخــــت، وإذا رأيــــت ابــــن مســــعود فســــأله: فأتــــاه فــــأخربه فقــــال: 

للبنت النصف ولبنت االبـن السـدس ومـا  �سأقضى فيها بقضاء رسول اهللا 
جيـــز أن حيصـــل  إذا اجتمعـــا مل ، وألن األخـــت مـــع ابـــن العـــم)7(لألخـــت يبقـــ

  .)9(البن العم وتسقط األخت أصله إذا انفرد )8(اإلرث
وأمــا حجــب الــزوج عــن النصــف إىل الربــع والزوجــات عــن الربــع إىل الــثمن 
بالولـــد وولـــد االبـــن فللـــنص الـــوارد بـــه، ولإلمجـــاع إال مـــن شـــذ وال يعتـــد بـــه يف 

  .)10(قوله: أن ولد االبن ال حيجبون
                                                 

  ).176سورة النساء، اUية: ( )1(
  ما بين قوسين سقط من (م) و(ر). )2(
  ).6/168يروى عن ابن عباس ومن تابعه أنه ' يجعل ا+خوات مع البنات عصبة (انظر المغنى:  )3(
  ).7سورة النساء، اUية: ( )4(
: عبد هللا بن قيس ب�ن س�ليم ب�ن حض�ار، وأب�و موس�ى ا+ش�عرى: ص�حابي مش�ھور، أم�ر عم�ر ث�م أبو موسى )5(

  ).318عثمان وھو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدھا (تقريب التھذيب: (
ص�حبه و'ء عم�ر : بن يزيد بن عمرو بن سھم الباھلي، وأبو عبد هللا سلمان الخيل يقال ل�ه سلمان بن ربيعة )6(

  ).246فضاء الكوفة، وغزا أرمنية في زمن عثمان فاستشھد (تقريب التھذيب: 
  ).7/6أخرجه البخاري في الفرائض باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة: ( )7(
  في (م): يخلص. )8(
  في (م): انفردوا. )9(
  ).6/178)، المغني: (81انظر: اbجماع: ( )10(
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 ألم حيجبهــــا عــــن الثلــــث إىل الســــدس الولــــد لقولــــه تعــــاىل:وإمنــــا قلنــــا: إن ا

mmmm�̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}�̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}�̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}�̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}llll����)1( وال خالف ،
  .)2(فيه

mmmm��¸���¶��µ��¸���¶��µ��¸���¶��µ��¸���¶��µ وإمنـــا قلنــــا: إن اإلخــــوة حيجبوــــا إىل الســــدس لقولــــه تعــــاىل:
»��º��¹»��º��¹»��º��¹»��º��¹llll)3(.  

وإمنــا قلنــا: إن احلجـــب حيصــل بــاألخوين خالفـــاً البــن عبــاس يف قولـــه: إن 
؛ ألنه فرض يتغري بعدد من اإلخوة، واألخوات )4(يكون إال بثالثة احلجب ال

فوجـــب أن يتغـــري بـــاالثنني أصـــله شـــركة ولـــد األم يف الثلـــث، والتعلـــق بالظـــاهر 
علـى قـول مالــك رمحـه اهللا بعيــد؛ ألن أصـوله تــدل علـى أن أقــل اجلمـع اثنــان، 

  وهو قول عبد امللك بن املاجشون وغريه من أصحابنا.
األب إىل الســـدس للـــنص، وقلنـــا إن ذكـــور  )5(إن الولـــد حيجـــبوإمنـــا قلنـــا: 

  .)6(: "ما أبقت الورثة فألوىل عصبة ذكر"�الولد يأخذون باقي املال لقوله 
 مــن هــو  وقلنــا إنــه إذا مل يكــن غــريه أخــذ البــاقي بالتعصــيب؛ ألنــه لــيس مث

  .أوىل منه فكان له باخلرب الذي رويناه
فر خالفـاً البـن مسـعود يف حجبـه هلـم ومـا وإمنا قلنا: ال حيجب عبد وال كا

؛ ألن كــل مــن ال )8(عنــه أــم حيجبــون عــن بعــض املــال دون مجيعــه )7(يحكــ
يف احلجب أصـله ذوو األرحـام،  )9(له (يف اإلرث حبال فال مدخل له) مدخل

                                                 
  .)11سورة النساء، اUية: ( )1(
  ).6/176)، المغنى: (10/323)، المحلى: (81انظر: اbجماع: ( )2(
  ).11سورة النساء، اUية: ( )3(
  ).6/176)، المغنى: (9/2580)، المحلى: (6/228انظر: البيقھي: ( )4(
  في (م): يحجبون. )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  في (ق): عنھم. )7(
  ).10/272( )، ابن أبي شيبة:6/223انظر: البيھقي: ( )8(
  ما بين قوسين سقط من (م). )9(
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يف اإلرث، وألنه  )1(وال يدخل عليه اإلخوة لألم مع األبوين؛ ألن هلم مدخل
  قاط.احلجب كاإلس يأحد نوع

� �
  

����������������

                                                 
  في (م): مدخ>ً. )1(
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��������

��7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:].���7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:].���7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:].���7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:].���7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:].���7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:].���7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:].���7��$�W]�א;�א��C9��tAא�<:]�.��������

 نـــا ترتيـــب املواريـــث علـــى الســـهام، ورأينـــا إعادتـــه مرتبـــاً علـــى النســـب قـــد بي
نــا أن وقــد بي ، واهللا املوفــق للصــواب )1(ليجتمــع ملــن يريــد معرفــة كــل فصــل منــه

 )2(املــرياث ال خيلــو أن يكــون بنــوة أو أبــوة أو أخــوة أو عمومــة أو بنــو عمومــة
  نبني كل نوع منه. وحنن

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x[9#א��
��������l&�$�Kא��و�
�א�l&�$�Kx[9#א��و�
�א�l&�$�Kx[9#א��و�
�א�l&�$�Kx[9#א��و�
�א�l&�$�Kx[9#א��و�
�א�l&�$�Kx[9#א��و�
�א�l&�$�Kx[9#א��و�
�א�l&�$�Kx[9#א��و�
والــــذكور  ،وأمــــا ولــــد الصــــلب فــــإن الــــذكر مــــنهم حيــــوز املــــال إذا انفــــرد بــــه

يقتســمونه بالســـوية، فـــإن كـــان معهـــم ذو فــرض أخـــذ فرضـــه واقتســـموا البـــاقي 
والبنـت الواحـدة إذا ، على ما ذكرناه من حوز املنفرد له وتساوي اجلماعـة فيـه

ذكـــور ولـــد الصـــلب تأخـــذ النصـــف واالثنتـــان فمـــا فوقهمـــا  مل يكـــن أحـــد مـــن
زالـــت فرائضـــهن  )3(الثلثـــان، (فـــإن كـــان مـــع الواحـــد أو اجلماعـــة مـــن البنـــني)

واقتسموا (املال للذكر مثل حظ األنثيـني، وإن كـان معهـم ذو فـرض بـدئ بـه 
البــاقي علــى مــا ذكرنــاه، وقــد دللنــا علــى هــذه اجلملــة، وال  )4(واقتســموا هــم)

  .)5(الصلب بوجه يسقط ولد
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22xZ.Bא�
��������l&�$�Kא��و�
�אl&�$�KxZ.Bא��و�
�אl&�$�KxZ.Bא��و�
�אl&�$�KxZ.Bא��و�
�אl&�$�KxZ.Bא��و�
�אl&�$�KxZ.Bא��و�
�אl&�$�KxZ.Bא��و�
�אl&�$�KxZ.Bא��و�

وأمـــا ولـــد االبـــن فســـبيلهم إذا مل يكـــن أحـــد مـــن ولـــد الصـــلب يف املـــرياث 
يســـقطون مـــع  )6(ســـبيل ولـــد الصـــلب يرثـــون وحيجبـــون مـــن حيجبـــون إال أـــم

                                                 
  في (م): كل فضل منه ونفى (ق): كل فعل منه. )1(
  أو بنو عمومة: سقطت من (ق). )2(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )3(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )4(
  ).563لكافي: ()، ا253)، الرسالة: (2/341)، التفريع: (2/503انظر: الموطأ: ( )5(
  في (ق): +نھم. )6(
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وتأخـــذ ابنـــة الصـــلب معهـــم النصـــف واالبنتـــان فصـــاعداً ، ذكـــور ولـــد الصـــلب
إن كن إناثاً كانوا ذكوراً وإناثاً يف درجته، و بن إن  الثلثان يكون الباقي لولد اال

فقـط أخـذت االبنـة النصـف، وإنـاث ولـد االبـن الواحـدة أو اجلماعـة السـدس 
 ،لـذكر إن كـان أنـزل مـنهن أو لغـريه مـن العصـبة يتكملة الثلثني، وكان مـا بقـ

مث ينظر فـإن كـان ، وإن كن إناث ولد الصلب أكثر من واحدة أخذن الثلثني
االبن ذكوراً وإناثاً يف درجة أخذوا الباقي للذكر مثل حظ األنثيني، فـإن  ولد (

كــن بنــات ابــن بعضــهن عصــب مــن فــوقهن مــنهن وأخــذوا البــاقي للــذكر مثــل 
بنــات ابــن بعضــهن أســفل مــن بعــض أخــذت العليــا  فــإن كــن ، حــظ األنثيــني

النصـــف والوســـطى الســـدس تكملـــة الثلثـــني وســـقطت الســـفلى إال أن يكـــون 
أنــزل منهــا ذكــر فيعصــبها أو يعصــب مــن معــه يف درجتــه معهــا، وإن   معهــا أو

كان مع الوسطى ذكر أحـذ املـال البـاقي مقامسـة وسـقط مـن بعـده، وإن كـان 
يكـون معهـن  نالعليا اثنتان أخذتا الثلثني وسـقطت الوسـطى مـن بعـدها إال أ

وكـــل هـــذا قـــد دللنـــا عليـــه يف البـــاب األول فـــال ، )1(ذكـــر يف درجـــتهن أو أنـــزل
اجـــة بنـــا إىل إعادـــا إال يف موضـــع واحـــد وهـــو أخـــذ ولـــد االبـــن مـــع بنـــت ح

فإنــا نقــول يأخذونــه مقامســة ويســقط الســدس وهــو قــول  ي،الصــلب مــال بقــ
ــن مــن  وزيــد رضــي اهللا عنهــا، وقــال ابــن مســعود: يعتــرب مــا هــو أضــرّ  يعلــ

  .)2(السدس أو املقامسة فيكون هلن
بوهن يف  إناثهم يف موضـوع عصـذكور عصبوا  )3(وإمنا قلنا: ذلك؛ ألن حق

كـل موضـع أصــله البنـون والبنـات واألخــوة واألخـوات، وألنـه ملــا مل يعتـرب هــذا 
اإلضــــرار يف االنفــــراد فكــــذلك فيمــــا يأخذونــــه باقيــــاً عــــن ابنــــة الصــــلب، وألن 

                                                 
  انظر المراجع: التي سبق ذكرھا. )1(
  ).6/173)، المغني: (9/271)، المحلى: (250-10/249)، وابن أبي شيبة: (6/230انظر البيھقي: ( )2(
  حق: سقطت من (ر). )3(
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اإلضرار ن وال وجه العتباره بل ال فضل بني القائل به وبـني معتـرب اإلضـرار 
  بالذكور.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33&�$�K&�$�K&�$�K&�$�K&�$�K&�$�K&�$�K&�$�KxمSوא�Sא��אlxمSوא�Sא��אlxمSوא�Sא��אlxمSوא�Sא��אlxمSوא�Sא��אlxمSوא�Sא��אlxمSوא�Sא��אlxمSوא�Sא��אl��������

حــــــال يأخــــــذ فيهــــــا  وأمـــــا األب فــــــال يســــــقط بوجـــــه، ولــــــه ثالثــــــة أحـــــوال:
، وحــال يأخـــذ بـــالفرض المحـــض، وحــال يأخـــذ فيهــا بالتعصــيب المحـــض

ـــالفرض والتعصـــيبفيهـــا  انفـــرد باملـــال فإنـــه  إذا أمـــا، )1(، وحنـــن نبـــني ذلـــكب
ذ فــإن كــان معــه ذو فــرض ســوى إنــاث الولــد أو ولــد االبــن فإنــه يأخــ ،حيــوزه

فرضه ويكون الباقي لألب، وإن كان معه ولد أو ولد ابـن ذكـر أو أنثـى أخـذ 
الســـدس بـــالفرض مث كـــان البـــاقي للـــذكور واإلنـــاث، وإن مل تكـــن إنـــاث فقـــط 
أخــــــذن فروضــــــهن وأخـــــــذ هــــــو الســـــــدس بــــــالفرض وإن بقـــــــى شــــــيء أخـــــــذه 

  بالتعصيب.
وأمــــا األم ففرضــــها الثلــــث ســــواء انفــــردت باملــــال أو كــــان معهــــا غريهــــا ال 

أحــدها: أن يكــون معهــا ولــد أو ولــد ابــن ، جــب عنــه إال يف ثالثــة مواضــعحت
ــــون أو ، ذكــــر كــــان أو أنثــــى ــــان مــــن اإلخــــوة يرث ــــاين: أن يكــــون معهــــا اثن والث

وزوج أو زوجــة فإــا تأخــذ منهــا  )2(والثالــث: أن يكــون معهــا أبــاً ، يســقطون
  وقد دللنا على هذا أيضاً فيما تقدم. ،مع األب يثلث ما بق
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44KKKKKKKK��������x
Pא��אl&�$x
Pא��אl&�$x
Pא��אl&�$x
Pא��אl&�$x
Pא��אl&�$x
Pא��אl&�$x
Pא��אl&�$x
Pא��אl&�$��������

وأما اجلد فال يسقط إال مع األب، وإذا انفرد باملـال أحـرزه، فـإن كـان معـه 
ئ به وأخـذ البـاقي عنـه، وإن كـان معـه ذكـر مـن ولـد الصـلب أو دِ ذو فرض بُ 

، وإن كــان ولــد الصــلب إناثــاً يولــد االبــن أخــذ الســدس وأخــذ االبــن مــا بقــ
  صيب.أخذ السدس وإن فضل من املال شيء يأخذه بالتع

                                                 
  ).562).، الكافي: (253)، الرسالة: (2/342)، التفريع: (4/506الموطأ: ( )1(
  (ق): ابن.في  )2(
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وإن كان معه إخوة نظر: فإن مل يكن غريهم مل خيل أن يكونوا ذكوراً فقط 
 نأو ذكــوراً وإناثــاً، فــإن كــان معــه ذكــور فقــط مــن جــنس واحــد مثــل أن يكــو 

إخوة لألب واألم أو لألب فإن اجلـد يكـون كواحـد مـنهم يقـامسهم مـا كانـت 
نقصــــت  املقامســــة ال تنقصــــه مــــن الثلــــث مثــــل: أن يكــــون معــــه أخ أو أخــــوان

  املقامسة عن الثلث فرض له الثلث وكان الباقي لإلخوة.
وإن كــان معــه أخــوات فقــط فــإن يكــون معهــن كــأخ يقــامسهن املــال للــذكر 
مثل حظ األنثيني مـا مل تنقصـه عـن الثلـث، فـإن نقصـت فـرض لـه الثلـث وال 

معــه ذكــور وإنــاث كــان كــأخ معهــم فيقــامسهم مــا مل  )1(فــإن كــان .يــنقص منــه
  .ناهمسة عن الثلث فيفرض له الثلث على ما بي تنقصه املقا

فــإن كــان معــه ذو ســهم كــاألم والزوجــة والبنــت وبنــت االبــن فينظــر للجــد 
حـال مــن ثالثــة: فيعطـى أنفعهــا لــه مــن املقامسـة أو الســدس مــن رأس املــال أو 

  :الباقي بعد أخذ ذوي الفرض فرضه )2(ثلث
 املقامسة مث يرجح ولد فإن كان معهم إخوة ألب فإم يعادون اجلد م يف

األب فيأخذون ما معهم، فإن فضل شيء كان هلم وإن مل يفضـل شـيء فـال 
شيء هلم، مثالـه: أن يكـون جـد وأخ ألب وأم وأخ ألب ليقسـم املـال بيـنهم 
ثالثــاً يرجــع األخ لــألب واألم علــى األخ لــألب فيأخــذ مــا بيــده فــال يبقــى لــه 

  .شيء
فـــإن املـــال بيـــنهم علـــى  لـــألبأخـــت و  فــإن كـــان جـــد وأخـــت لـــألب واألم 

أربعــة أســهم: للجــد ســهمان ولكــل أخــت ســهم مث ترجــع األخــت لــألب وأم 
  .فتأخذ ما بيدها وتبقى بغري شيءعلى األخت ألب 

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (م). )1(
  في (ق): مما أو ثلث. )2(
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وإن كان جد وأخت ألب وأم وأخ لألب فاملال بينهم على مخسة أسـهم: 
للجد سهمان ولألخت سهم مث ترجع األخت لألب واألم علـى األخ لـألب 

الفرضــية فتضــرب يف خمــرج النصــف  )1(ممــا بيــده متــام ال نصــف فتكســر فتأخــذ
  .جد أربعة، ولألخت مخسة وألخ سهملوهو اثنان فيكون عشرة: ل

وتســــمى الغــــراء وهــــي: زوج وأم  )3(وحــــدها )2(األكدريــــة مســــألة وهــــو قــــدر
ـــــه فـــــرض لألخـــــت النصـــــف وللجـــــد )4(أو ألب وجـــــد موأخـــــت ألب وأ ، فإن

تســعة مث جيمــع نصــيب األخــت إىل نصــيب اجلــد  ال املســألة إىلَعــالســدس وتُـ 
فيقســم للــذكر مثــل حــظ األنثيــني فينكســر فتضــرب التســعة يف ثالثــة فتكــون 

  .سبعة وعشرون
 )6(وأخ )5(وال يســـقط األخ مـــع اجلـــد إال يف موضـــوع واحـــد وهــــو زوج وأم

  وجد فإن اجلد له السدس ويسقط األخ.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x
Pא��אl&�C9��/��
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�Kx$�א�3Pא��אl&�C9��/��

�Kx$�א�3Pא��אl&�C9��/��

�Kx$�א�3Pא��אl&�C9��/��
���������K$�א�3

وكونــــه عصــــبة فمعلــــوم كــــل ذلــــك  )7(اجلــــد وإســــقاط األب لــــه وأمــــا مــــرياث
  .وأغىن عن زيادة عليه )8(باإلمجاع

الفــرض؛ ألن ذلــك  دوإمنــا قلنــا: إنــه إذا كــان معــه ذو فــرض أخــذ البــاقي بعــ
  .سبيل العصبيات إم يأخذون الفاضل عن ذوي السهام

                                                 
  في: فتنكسر. )1(
وسميت ھذه المسألة بھذا ا'سم: قيل أنھا كدرت على زيد بن ثابت رض�ي هللا عن�ه مذھب�ه وزل�وه،  اQكدرية: )2(

ن "أكدر" وهللا أعلم (انظر وقيل: +ن عبد الملك ألقاھا على فقيه اسمه أو لقبه "أكدر" وقيل: إن الميت كانت م
  )).8/104)، الخرشي على خليل: (2/283الفواكه الدواني: (

  في (ق): وحده. )3(
  وجد: سقط من (م). )4(
  وأم: سقطت من (م). )5(
-565)، الك�افي: (256)، الرس�الة: (2/342)، التفري�ع: (3/84)، المدون�ة: (512-2/510انظر: الموط�أ: ( )6(

567(.  
  قاط ا+ب وحده.في (م): وإس )7(
  ).12/14)، فتح الباري: (6/177)، المغني: (10/3134)، المحلى: (84انظر: اbجماع: ( )8(
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ذكـر لـه والدة، وإمنا قلنـا: يف مرياثـه مـع الولـد مـا قلنـاه اعتبـاراً بـاألب؛ ألنـه 
  أو ألنه يقوم مقامه.
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؛ ألن األخ )1(وإمنـــا قلنـــا: إن اإلخـــوة يرثـــون مـــع اجلـــد؛ خالفـــاً أليب حنيفـــة

الـــذكر يعصـــب أختـــه فلـــم يســـقطه اجلـــد كـــاالبن، ألن األخـــت أنثـــى فرضـــها 
 النصــف إذا انفــردت فلــم يســـقطها اجلــد كالبنــت، وألن تعصــيب األخ أقـــوى

ب أبــوة، وألنــه يمــن تعصــيب اجلــد؛ ألنــه تعصــيب بنــوة و(تعصــيب اجلــد تعصــ
  تعصيبه عليه أن يسقط به. )2(يعصب أخته خبالف اجلد فامتنع مع القوة)
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فـاً وإمنا قلنا: إنه يقاسم الذكور منهم مـا مل تنقصـه املقامسـة عـن الثلـث خال

؛ )4(وقـول مـن قـال عـن نصـف السـدس )3(ملن قـال مـا مل ينقصـه عـن السـدس
فيــه االثنــان والثالثــة أصــله حجــب  )5(ألن كــل حجــب احنصــر بعــدد اســتوى

األم عـــن الثلـــث أو الســـدس، وألن اجلـــدة قائمـــة مقـــام األم كقيـــام اجلـــد مقـــام 
نصـــف نصـــيب األم إذا انفـــردت دة ال تـــنقص عـــن األب مث قـــد ثبـــت أن اجلـــ

اجلـــد ال يـــنقص عـــن نصـــف األب إذا لثلـــث، فكـــذلك جيـــب أن يكــون ا وهــو
  انفرد وهو الثلثان.

  
  

                                                 
)، مختصر الق�دوري 147ھذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمھم (انظر مختصر الطحاوي: ( )1(

  ).4/199مع شرح الميداني: (
  ما بين قوسين سقط من (م). )2(
  ).6/219ل عامة أھل العلم (المغني: (وھذا قو )3(
  ).6/219حكى عن عمران بن الحصين والشعبى (المغني:  )4(
  في (م): استوفى. )5(
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وإمنا قلنا: إنه يقاسم األخوات إذا انفردن معه عن إخوة خالفاً للقـول بأنـه 

كراً من أهل ؛ ألن كل شخص قاسم ذ )1(ال يقامسهن إال إذا كان معهن إخوة
التعصــــيب وجــــب أن يقاســــم األنثــــى الــــيت يف درجتــــه بيف األخــــذ  )2(املواريــــث

أصـــله األخ لـــألب واألم؛ ألنـــه لـــو كـــان أخـــوان ألب وأم وتقامســـا، فـــإذا كـــان 
  معهم أخت تقامسوا وكذلك البنون والبنات.
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سـهمه  )3(كان معه ذو سهم بعد أخـذ ذي السـهم  يقاسم إذا إنه وإمنا قلنا

  املقامسة كتعصيب األخ أصله إذا مل يكن معه ذو سهم. يوجبتعصيبه ألن 
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أحــظ لــه؛ ألن األصــل يف املواريــث ي إذا كــان وإمنـا قلنــا: يأخــذ ثلــث مــا بقــ
كحــق الغــرمي (فــإذا أخــذ ذو   )5(ســهم، وحــق ذي اليأوىل مبــا بقــ )4(أن العصــبة

 فكــان كأصــل )6(الســهم حقــه صــار الفاضــل عــن ذلــك كالفاضــل عــن الغــرمي)
املوروث، أال ترى أن العصبة إذا كانوا ذكوراً وإناثاً يقتسمونه للـذكر مثـل مال 

حــــظ األنثيــــني، فلمــــا كــــان اجلــــد يقاســــم اإلخــــوة يف أصــــل املــــال إىل الثلــــث 
  .يفكذلك فيما بق

��������
��������

                                                 
)، 252-6/251يف��رض ل�خ��وات فروض��ھن والب��اقي للج��د (البيھق��ي:  -� -فلق��د ك��ان عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب )1(

  ).6/217المغني: (
  ك الميراث. في (م) )2(
  في (ق): ذوي السھم. )3(
  في (ق): التعصيب. )4(
  في (م): ذوي السھم. )5(
  ما بين قوسين سقط من (م). )6(
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�&�Zא�:Pא�[�#X��3ص�Xم�א
��$x?��VONذא��6ن�G�/&�)س�א�

�&�Zא�:Pא�[�#X��3ص�Xم�א
��$x?��VONذא��6ن�G�/&�)س�א�

�&�Zא�:Pא�[�#X��3ص�Xم�א
��$x?��VONذא��6ن�G�/&�)س�א�

�&�Zא�:Pא�[�#X��3ص�Xم�א
��$��������
وإمنـــا قلنـــا: إنـــه ال ينـــتقص مـــن الســـدس الكامـــل إذا كـــان أحـــظ لـــه؛ ألن (

  .)1(االبن أقوى من األخ مث له السدس معه فمع األخ أوىل)
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x8�l`و�N�
��������G�Kذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���
�Nو�`G�Kx8�lذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���
�Nو�`G�Kx8�lذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���
�Nو�`G�Kx8�lذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���
�Nو�`G�Kx8�lذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���
�Nو�`G�Kx8�lذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���
�Nو�`G�Kx8�lذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���
�Nو�`G�Kx8�lذא��6ن�ذو�א�:�8J&=�א�ySא���XG�Kא���

أن يكــون ذو الســهم مــع األخــوات إنــاث الولــد  وإمنــا قلنــا: إنــه ال فــرق بــني
يف أن  )2(أو غريهم وهو مذهب زيد، خالفاً ملن منع املقامسـة بنـاء علـى أصـله

اجلد ال يقاسم مع األخوات وحدهن؛ ألنه قد ثبـت قـوة األخ علـى األخـت، 
مث أن للجد أن يقاسم األخ لو كان مـع البنـت، فكـان مبقامسـة األخـت أوىل؛ 

صـــبة ال يوجـــب إعطـــاء اجلـــد الســـدس؛ ألن اجلـــد أيضـــاً ألن كـــون األخـــت ع
عصـــبة، وكـــل عصـــبة قاســـم ذكـــراً مـــن أهـــل املـــرياث فإنـــه يقاســـم كـــل أنثـــى يف 

  درجته كاإلخوة واألخوات.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313xSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�KxSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�KxSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�KxSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�KxSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�KxSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�KxSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�KxSא�
�وאSم�وو�Sא�

�&=�و�Pא�M�4د&�$�K��������

وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إذا كـــان مـــع ولـــد األب واألم عـــادوا اجلـــد ـــم، خالفـــاً ملـــا 
بنــاء علـى أصــلهما يف أن  )4(مـن منــع املعـادة )3(إليـه علــي وابـن مســعود ذهـب

األخ ألب واألم حيجب األخ لألب وأن األخت لـألب واألم لـألب إذا كـان 
ال يقامسهمـــــا مـــــع اجلـــــد فيصـــــري كأنـــــه لـــــيس إال (ال يقامسهمـــــا علـــــى االنفـــــراد 

  :األخت واجلد
ني جـــاز حجبـــه ودليلنـــا أن اجلـــد لـــه والدة فـــإذا جـــاز حجبـــه بـــأخوين وارثـــ

بــإخوة أحــدمها وارث واآلخــر غــري وارث أصــلها األم حيجبهــا اإلخــوة مــن األم 
  وإن مل يرثوا مع األب.

                                                 
  سقط ھذا الفصل كام>ً من (م). )1(
منع المقاسمة علي وابن مسعود رضي هللا عنھم�ا/ وق�ال بقولھم�ا ھ�ذا الش�عبى والنخع�ي والمغي�ره واب�ن أب�ي  )2(

  ).6/217غني:)، الم10/268ليلى والحسن بن زيد (انظر: عبد الرزاق: (
  ).9/285)، المحلى: (10/292)، ابن أبي شيبة: (6/250انظر: البيھقي: ( )3(
  في (م): المعاودة. )4(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414xSא�
�وאSم���C9و�Sא�
H��$�Kx=�و�Sא�
�وאSم���C9و�Sא�
H��$�Kx=�و�Sא�
�وאSم���C9و�Sא�
H��$�Kx=�و�Sא�
�وאSم���C9و�Sא�
H��$�Kx=�و�Sא�
�وאSم���C9و�Sא�
H��$�Kx=�و�Sא�
�وאSم���C9و�Sא�
H��$�Kx=�و�Sא�
�وאSم���C9و�Sא�
H��$�Kx=�و�Sא�
�وאSم���C9و�Sא�
��������H��$�K=�و�
وإمنا قلنا: إن ولد األب واألم يرجعون على ولد األب؛ ألن حجـبهم لـيس 

  ،يمــا حيجبــون فيــهألجــل مــرياثهم ولكــن ألجــل غــريهم فلــم يكــن هلــم حــظ ف
  كولد األم إذا حجبوا األم مع وجود األب.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515x�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�Kx�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�Kx�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�Kx�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�Kx�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�Kx�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�Kx�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�Kx�A�
6Sא����:&�$�
Pא�[�#X�K��������
يف مســألة األكدريــة؛ ألنــه قــد ثبــت مبــا قــدمناه  )1(وإمنــا قلنــا: لــه [الســدس]

أن اجلــد ال يــنقص عــن الســدس وإن األخــت ال تســقط فلــو مل تعــل الفريضــة 
  ألدى إىل بطالن أحد األصلني.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1616xiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����Kxiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����Kxiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����Kxiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����Kxiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����Kxiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����Kxiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����Kxiو��]�ذ��Sو�אN�e�cXSم�א
��=&�ªSط�א����K��������
وإمنا قلنا: يف زوج وأم وجد: إن األخ يسـقط ألنـا لـو مل نفعـل ذلـك ألدى 
على أمور ممنوعة: إما إىل أن ينقص الزوج عن النصف وذلـك عـري جـائز، أو 

وذلــك يــؤدي إىل حجــب اجلــد أو األخ هلــا وذلــك غــري  )2(األم [عــن الثلــث]
أن ينقص اجلد عن السدس وذلك ممتنع أيضاً؛ ألنـه مـع االبـن  جائز أيضاً أو

الذي هو أقوى من األخ ال يـنقص عـن السـدس فكـان األخ أضـعف عـن أن 
عال املسألة، والفرض ال يكون للعصـبة؛ حيجبه ومل يكن األخ ممن له رحم، فتُ 

فلـــم يبـــق إال ســقوطه وصـــار كأنـــه عصـــبة مل يفعـــل لـــه  يألن حظهــم فيمـــا بقـــ
  شيء.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717xKא
Pא��אl&�$�KxKא
Pא��אl&�$�KxKא
Pא��אl&�$�KxKא
Pא��אl&�$�KxKא
Pא��אl&�$�KxKא
Pא��אl&�$�KxKא
Pא��אl&�$�KxKא
Pא��אl&�$�K��������

وأمــا اجلــدات فقــد ذكرنــا أن فرضــهن الســدس، فــإذا انفــردت واحــدة مــنهن 
أخذتـه، وإن اجتمعتـا كـان بينهمـا، وإن اجلــدة ال تـرث مـع األم مـن أي جهــة 

مـن  )4(وال تـرث معـه إن كانـت )3()من جهـة األم تـرث مـع األب كانت وإمنا
                                                 

  ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته مما سبق، وھي ساقطة من ر. )1(
  ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته من أجل إتمام المعنى. )2(
  ما بين قوسين سقط من (م). )3(
  في (ق): إن كان. )4(
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ـــــــه ال يـــــــرث إال جـــــــدتان أم األم وأم األب جهتـــــــه وأمهـــــــام، وأمـــــــا إذا  وأن
نــا ، وقــد بي )1(اجتمعتـا أســقطت القــرىب مـن جهــة األب البعــدى مـن جهــة األم

  عن إعادته. )2(احلجة لكل ذلك مبا يغين
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818xKא�ySوא�M�yא��א�l&�KxKא�ySوא�M�yא��א�l&�KxKא�ySوא�M�yא��א�l&�KxKא�ySوא�M�yא��א�l&�KxKא�ySوא�M�yא��א�l&�KxKא�ySوא�M�yא��א�l&�KxKא�ySوא�M�yא��א�l&�KxKא�ySوא�M�yא��א�l&�K��������

  ت فإنه على ضربني: بتعصيب وبفرض:فأما مرياث اإلخوة واألخوا
ــــــد األ: )3(بالتعصــــــيب ــــــد األب واألم وول ــــــبــــــذكور ول كــــــل وجــــــه،   ىب عل

  .مع البنات وبنات االبن فقط )4(وألن
لإلنـــاث ولــد األب واألم وولـــد األب وجبملــة ولـــد األم ذكـــورهم : والفــرض

  :وإناثهم
ألب إذا انفــردت النصــف، وفــرض االثنــني لــففــرض الواحــد لــألب واألم، و 

  .فما زاد الثلثان
، وإن  فـــإن كـــان معهـــم أخ يف درجـــتهن قـــامسهن للـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــني

كان مع األخت لألب واألم إخوة ألب أخذت النصف وأخذ ولد األب ما 
  ي.بق

إناث ولـد األب واألم أكثـر مـن واحـدة أخـذن الثلثـني وأخـذ  )5(وإن كانت
  ي.ولد األب ما بق

و األخــوات الســدس تكملــة أوإن كــان معهــا أخــت ألب أخــذت األخــت 
  .العصبة )6(أخذه يبق االثلثني وم

                                                 
  ).567)، الكافي: (2/342)، التفريع: (2/513انظر: الموطأ: ( )1(
  ' في (ق): يمنع. )2(
  في (م): وفرض بالتعصيب. )3(
  في (ق): و+بائھن. )4(
  في (ق): كان )5(
  في (م): أخذته. )6(
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هن البــاقي للــذكر مثــل حــظ و لــألب إخــوة قــامس )1(اتفــإن كــان مــع األخــو 
  .األنثيني وسقط اعتبار السدس

ــــألب (واألم اثنتــــني فصــــاعدا أخــــذن الثلثــــني وســــقط  وإن كــــن األخــــوات ل
ن إذا  هيف درجـــتهن يعصـــب )3(معهـــن ذكـــر )2(األخـــوات لـــألب إال أن يكـــون)

  كانوا يف درجتهن ال أنزل منهن خبالف ولد االبن.
ني س ذكـراً كـان أو أنثـى، وفـرض االثنـفرض الواحد السـدأما اإلخوة لألم ف

  .فصاعداً الثلثان ال يرادون عليه
وحيجب جنس اإلخـوة مجلـة ذكـور الولـد وولـد االبـن وزيـد علـيهم ولـد األم 
بـــأم يســـقطون مـــع إنـــاث الولـــد وولـــد االبـــن مـــع اجلـــد، ويســـقط مجلـــة األب 

  .حبجاجهواألم وقد بينا كل هذا مقروناً  )4(بذكور ولد األب
العصـــبة  )5(فـــإن اســـتغرق املـــال األنصـــباء ســـقط العصـــبة مـــنهن وأعيـــل لغـــري

لــــه )6(مثــــل: زوج وأم وأخــــوين ألم وأخ ألب فــــإن األخ يســــقط؛ ألنــــه مل يبــــق
ألب وأم فــاختلف الصــحابة فــيهم: فمــنهم  )7(أخــاً أو إخــوة شــيء، فــإن كــان

منـه مـن و ، )8(من بنـاه علـى األصـل (يف أنـه عصـبة لـن يبـق لـه شـيء فيسـقط)
  .)9(شرك بني ولد األب واألم وبني ولد األم وهو مذهب أصحابنا

                                                 
  في (ق): ا+خت. )1(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )2(
  في (م): ذكور. )3(
  ).564-563)، الكافي: (254)، الرسالة: (2/343)، التفريع: (510-2/507الموطأ: ( انظر: )4(
  في (م): الغير. )5(
  في (م): لم يكن. )6(
  ك أخا وأخوه. في (م) )7(
  ما بين قوسين سقط من (م). )8(
  وھي المسألة المشھورة باسم : المشركة. )9(
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هــو والدة األم  )1(وإمنــا قلنــا: ذلــك؛ ألن الــذي اســتحق ولــد األم بــه اإلرث
وهذا يشركهم فيه ولد األم، وألن زيادم باألب ال يسقط رمحهم باألم، فإن 

وهـو  ،ده كعدمـهأمكن زيادم يف املرياث به وإال فـال أقـل مـن أن يكـون وجـو 
، وقـــوهلم: هــب أبانـــا كـــان )2(: مل يــزدهم األب إال قـــرىب�تأويــل قـــول عمـــر 

  محاراً أليس أمنا واحدة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1919xM�yא��.»�א�l&�KxM�yא��.»�א�l&�KxM�yא��.»�א�l&�KxM�yא��.»�א�l&�KxM�yא��.»�א�l&�KxM�yא��.»�א�l&�KxM�yא��.»�א�l&�KxM�yא��.»�א�l&�K��������

خوة يرثون بالتعصب احملض، وحيجبهم ذكـور الولـد وولـد االبـن وأما بنو اإل
  .)4(وال حيجبون ذا فرض بوجه )3(واألب واجلد واإلخوة

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020�K�K�K�K�K�K�K�Kx�&�I4א��א�l&�$x�&�I4א��א�l&�$x�&�I4א��א�l&�$x�&�I4א��א�l&�$x�&�I4א��א�l&�$x�&�I4א��א�l&�$x�&�I4א��א�l&�$x�&�I4א��א�l&�$��������
خـوة، ويرتتبـون خوة وكل مـن حجـب بـين اإلوأما العمومة فيحجبهم بنو اإل

  .)5(يف إخوة األب كما يرتب اإلخوة وكذلك بنوهم
 نـا القـول يف الـوالء واإلرث يف بـاب وقد ذكرنا فرض الزوج والزوجـة، وقـد بي

  العتق.
  

  ��������

                                                 
  في (م): الثلث. )1(
  ).10/251أخرجه عبد الرزاق: ( )2(
  في (م): والجد في إخوة ا+ب. )3(
  ).568)، الكافي: (2/340)، التفريع: (2/517انظر الموطأ: ( )4(
  ).568)، الكافي: (252)، الرسالة: (2/340)، التفريع: (2/517انظر الموطأ: ( )5(
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��������

�W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل.��W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل.��W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل.��W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل.��W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل.��W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل.��W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل.��W$�א�I3Hع�א�7uوض�وא��4ل�.��������

 من ثالثة أحوال )1(ددها، فإذا اجتمعت لن ختلنا الفروض وعقد بي:  
إما أن تكون مقدرة بسهام الرتكة مثل: زوج وأخت فهذا قائم بنفسه، أو  

أن يقصر عن استيعاب الرتكة فيكـون البـاقي للعصـبة، أو أن تزيـد علـى الرتكـة 
املســألة إىل مــا انتهــت إليــه  )2(مثــل نصــف وثلثــني ومــا أشــبه ذلــك فهــذا تعــال

 )3(دخل على كل واحد من الورثة مـن الـنقص حبسـاب مـا يوجبـهالفروض، وي
وذكـــر عـــن ابـــن عبـــاس منعـــه،  ،)4(�العـــول، وهـــذا مـــذهب أكثـــر الصـــحابة 

وإدخــال الــنقص علــى كــل ذي فــرض ينقــل منــه إىل تعصــيب مثــل األخــوات 
  :)5(والبنات

ـــــــــــــــال يف األزواج: ��m�m�m�m��E��D��C��B��E��D��C��B��E��D��C��B��E��D��C��Bودللينـــــــــــــــا أن اهللا تعـــــــــــــــاىل ق
FFFFllll)6( ، البنـــــــــــــــــــــــــــــــــات:وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال يف�m�m�m�m����z��y����x��w����z��y����x��w����z��y����x��w����z��y����x��w
{{{{llll)7(:وقــــــــــــــال تعــــــــــــــاىل ،�m�m�m�m��P��O��N��M��L��K���J��I��H��P��O��N��M��L��K���J��I��H��P��O��N��M��L��K���J��I��H��P��O��N��M��L��K���J��I��H

S��R��QS��R��QS��R��QS��R��Qllll)8( فلمــا كــان الــزوج ال ميــت يف الظــاهر إال مبثــل مــا متــت بــه ،
وأن ال يرجـــع عليهـــا بشــــيء  ،االبنـــة واألخـــت وجـــب أن يتســــاويا يف الـــنقص
مـن أهـل الفـرائض فــدخلهم  ميقتضـي إكمـال فرضـه وانفرادهـا بــالنقص، وألـ

                                                 
  في (م): لن يخلو. )1(
نق�يض ال��رد (الفواك��ه ال��دواني: : إذا ارتف��ع حس��اب الفريض��ة وزادت س�ھامھا ونقص��ت ا+نص��باء وھ��و الع.ول )2(

2/274.(  
  في (م): ما يرجيه..  )3(
  ).569)، الكافي: (257)، الرسالة: (2/244انظر: التفريع: ( )4(
  ).10/1312)، ابن أبي شيبة: (10/254)، عبد الرزاق: (6/253انظر: سنن البيھقي: ( )5(
  ).12سورة النساء، اUية: ( )6(
  .)11سورة النساء، اUية: ( )7(
  ).176سورة النساء، اUية: ( )8(
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املــــال عمــــا يســــتحق فيــــه  الــــنقص بــــالعول كالبنــــات واألخــــوات، وألن ضــــيق
  يقتضي نقص أهل االستحقاق بقدر حقوقهم أصله الغرماء.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11x/v�:;ل�א�nN�$�Kx/v�:;ل�א�nN�$�Kx/v�:;ل�א�nN�$�Kx/v�:;ل�א�nN�$�Kx/v�:;ل�א�nN�$�Kx/v�:;ل�א�nN�$�Kx/v�:;ل�א�nN�$�Kx/v�:;ل�א�nN�$�K��������
أصـول املسـائل الـيت تنقسـم سـهامها علــى الفـرائض سـبعة وهـي مقـدرة ــا: 

  :ربعة والعشرونعشر واأل ناثواألربعة والستة والثمانية واإلاالثنان والثالثة 
فاالثنـــان للنصـــف وحـــده، والثالثـــة للثلـــث والثلثـــان إذا انفـــردا أو اجتمعـــا، 
واألربعة للربع وله وللنصف إذا اجتمعا، والستة للسدس املنفرد وللنصف معـه 

عشــر  نــاثوالثمانيــة للــثمن وللنصــف معــه، واإلومــع الثلــث والســدس والثلثــني، 
ف إليهمــا، واألربعــة والعشــرون ضــانالجتمــاع ثلــث وربــع أو ســدس وربــع مــا ي

  .الجتماع األثالث واألمثان
االثنــان والثالثــة  :األصــول ال تعــول وهــي )1(فــإذ ثبــت هــذا فأربعــة مــن هــذه

  :الستة واالثىن عشر واألربعة والعشرون :وثالثة تعول وهي، واألربعة والثمانية
ىن ول الســــتة إىل ســــبعة وإىل مثانيــــة وإىل تســــعة وإىل عشــــرة، وعــــول االثــــعــــف

عشــــر إىل ثالثــــة عشــــر وإىل مخســــة عشــــر وإىل ســــبعة عشــــر، وعــــول األربعــــة 
  ، وال حيتمل املختصر بسط هذا الباب.)2(والعشرين إىل سبعة وعشرين

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K��I�
ON�8��«.א�h7��ZI�(�K�ªN�ªN�ªN�ªN�ªN�ªN�ªN�ªNxمSxمSxمSxمSxمSxمSxمSxمS��������
بينــه  يالســدس ومــا بقــ )3(كــان لــألخ ألم  ألم إذا تــرك ابــين عــم أحــدمها أخ
  :وبني ابن العم الذي ليس بأخ

  

                                                 
  في (ق): ھذه. )1(
  ).570-569)، الكافي: (257)، الرسالة: (2/344انظر: التفريع: ( )2(
  ل�م: سقطت من (م). )3(
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، وإمنـا )1(وإمنا قلنا: إن له السدس؛ ألنه أخ ألم فأشبه الذي لـيس ابـن عـم
؛ ألن )2(ن مجيـــــع املـــــال لـــــألخإبينهمـــــا خالفـــــاً ملـــــن قـــــال  يقلنـــــا: إن مـــــا بقـــــ

بـــه حجـــب مـــن  )3(اختصـــاص العصـــبة بســـبب يســـتحق بـــه فـــرض ال يســـتحق
 )4(يســــاويه يف الدرجــــة اعتبــــاراً بــــه لــــو كــــان أحــــدمها زوجــــاً، وذلــــك أن األخ

يستحق كالزوجة فإنه يسـتحق ـا فـرض مث ثبـت أن ابـن العـم (لـو كـان زوجـاً 
، )5(الستحق بالزوجية النصف والبـاقي بينـه وبـني ابـن العـم الـذي لـيس بـزوج)

  .وكذلك إذا كان أخاً ألم
 )6(وإن كــــان أحــــدمها زوجــــاً واآلخــــر أخــــاً ألم أخــــذ الــــزوج النصــــف واألخ

ائض يلغــــون األوىل وهــــي إذا كــــان الســــدس وكــــان البــــاقي بينهمــــا، وأهــــل الفــــر 
ثالثـة  )7(أحدمها (زوجـاً فيقولـون أخـوان ألب وألم ورثـا مـاال أصـاب أحـدمها)

ه، واآلخــر ربعــه، ويلغــون الثانيــة إذا كــان أحــدمها زوجــاً واآلخــر أخــاً ألم اعــأرب
  فيقولون أخوان ألب ورثا ماال فورث أحدمها ثلثه واآلخر ثلثيه.


�א�I��\v7אuא���36�¬Fא��
I��\v7אuא���36�¬Fא��
I��\v7אuא���36�¬Fא��
I��\v7אuא���36�¬Fא��
I��\v7אuא���36�¬Fא��
I��\v7אuא���36�¬Fא��
I��\v7אuא���36�¬Fא��
I��\v7אuא���36�¬F��������E?Xو��E?Xو��E?Xو��E?Xو��E?Xو��E?Xو��E?Xو��E?Xو��FF88EEJJ<<

�@�@�  
  

  

                                                 
  ).568)، الكافي: (255)، الرسالة: (2/340انظر: التفريع: ( )1(
  بد هللا وشريح.)، قضى فيھا ع6/189)، المغنى: (10/252انظر: ابن أبي شيبة: ( )2(
  في (ق): +ن اختصاص العصبة بسبب يستحق به حجب. )3(
  في (م): و(ر): أن اbخوة. )4(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )5(
  في (م): اUخر. )6(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )7(
  ما بين قوسين سقط من (ق) و(م). )8(
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< << << << <
ÄÚ^¢]<h^jÒÄÚ^¢]<h^jÒÄÚ^¢]<h^jÒÄÚ^¢]<h^jÒEEEE1111DDDD< << << << <

ملــا كــان مــدار هــذا البــاب: علــى بيــان آداب الشــريعة ومنــدوباا وســنوناا 
وتفضــيل املســتحب والفاضــل واملرغــب فيــه واملــرخص فيــه واملكــروه ومــا يتعلــق 
بـــذلك مـــن أحكـــام املكلفـــني وجـــب بيـــان معـــاين هـــذه األوصـــاف قبـــل ذكـــر 

الدارس معانيها ويقف علـى الغـرض منهـا، وإال األفعال اليت هي حماهلا ليفهم 
فمىت وصف الفعل أنه واجب أو ندب وهو ما يعرف معىن الوجوب والندب  

البـدأ ـذا البـاب  )4(؛ فلـذلك وجـب)3(، بـني ظـالم وعشـاء)2(كان كاحلاطـب
  .وأحكامه

وقــد كــان مــن حــق التصــنيف أن يكــون االبتــداء أوىل بــه مــن اخلامتــة ولكــن 
عـــد خـــروج نســـخ منـــه، كرهنـــا إفســـادها بـــاالختالف واهللا جتـــدد هـــذا الـــرأي ب

  .)5(املوقف للصواب
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xeu9);�4ل�א(N�8)O�$�Kxeu9);�4ل�א(N�8)O�$�Kxeu9);�4ل�א(N�8)O�$�Kxeu9);�4ل�א(N�8)O�$�Kxeu9);�4ل�א(N�8)O�$�Kxeu9);�4ل�א(N�8)O�$�Kxeu9);�4ل�א(N�8)O�$�Kxeu9);�4ل�א(N�8)O�$�K��������

أعلم أن أفعال املكلفني ال ختـرج علـى اخـتالف أوصـافها وتبـاين أحكامهـا 
على مخسة أحكـام وهـو: الوجـوب والنـدب واخلطـر والكراهـة واإلباحـة ولكـل 

يـق اللغــة ومعــىن علــى طريــق األصــوليني واحـد مــن هــذه األلفــاظ معــىن علــى طر 
  وحنن نبني مجيع ذلك.

                                                 
تحت عنوان "الج�امع" يخ�تص  بالت�ألف ف�ي م�ذھب مال�ك وھ�و '  ھذا ا+سلوب في تبويت المائل الذي يدرج جانبا منھا )1(

يوجد في تصانيف غيره من المذاھب، وھو من محاسن التصنيف +نه يجمع مسائل ' تناسب وضعھا في رب�ع م�ن أرب�اع 
             د:'ب�ن أب�ي زي� -الفقه وھم في ذلك يتأسوف بإم�ام الم�ذھب ف�ي مؤلف�ه الموط�أ الموط�أ (انظ�ر مقدم�ة تحقي�ق كت�اب الج�امع

79-81.(  
  في (م): كالحائط وفي (ر): كالخابط. )2(
  ).412عشاء بالكسر والمد أول ظ>ل الليل، وأو لعله يقصد عشى العين (المصباح المنير:  )3(
  في (م): وجه. )4(
  في (ن): وهللا ولي التوفيق. )5(
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 :فكل واجـب فرتكـه حـرام، وقيـل ،)1(فهو حترمي الرتك :فأما معنى الوجوب
 :ولـــه عبـــارات يقـــال ،، واألول أخـــص)2(فعلـــه ثـــواب ويف تركـــه عقـــابيف مـــا 

  واجب ومفروض ومكتوب والزم ومستحق.
�m�m�m�m�������V�������V�������V�������V شــرع قــال تعــاىل: هــذا علــى طريــق األصــوليني وجبميعــه قــد ورد ــا

�X��W�X��W�X��W�X��Wllll)3( :يعــــين وجــــب، وقــــال تعــــاىل�m�m�m�m¡������~¡������~¡������~¡������~llll)4( 
                       يريد أن نوجبها عليكم، وقال: )�����m�m�m�mØ�×��Ö��Õ��ÔØ�×��Ö��Õ��ÔØ�×��Ö��Õ��ÔØ�×��Ö��Õ��Ôllll)5وقال

�m�m�m�m¡�������~��}��|¡�������~��}��|¡�������~��}��|¡�������~��}��|llll)6( :يريـــد مســــتحقا، وقــــال تعــــاىل�m�m�m�m��}��|��}��|��}��|��}��|

¡������~¡������~¡������~¡������~llll)7( وغريها من ألفاظ الوجوب.  
، )8("صــــــدقة الفطــــــر مــــــن رمضــــــان �ســــــول اهللا "فــــــرض ر  :ويف احلــــــديث

ملــــا قالــــت إن فريضــــة اهللا تعــــاىل علــــى عبــــاده يف احلــــج  )9(وحــــديث اخلثعميــــة
بـني ذلـك ي، و )11(�m�m�m�mi��hi��hi��hi��hllll، وقـال تعـاىل:)10(أدركت أيب شيخناً كبـريا

أن أهل اللغة ال يفرقون بني قول السيد لعبده فرضت عليـك وأوجبـت عليـك 
عليــه ويرونــه كلــه عبــارة عــن الوجــوب وكتبــت وألزمــت وأنــا اســتحق  وحتمــت

  . )12(وحترمي الرتك
أوجـب احلـائط إذا سـقط  :فأما أصل الوجوب يف اللغة فهـو السـقوط يقـال

��©����m�m�m�mª، قــال اهللا تعــاىل:)13(ووجبــت الشــمس �̈��§��¦ª��©�� �̈��§��¦ª��©�� �̈��§��¦ª��©�� �̈��§��¦llll)14( 
                                                 

  ).71)، شرح تنقيح الفصول: (1/230انظر: مختصر ابن الحاجب: ( )1(
  ).6)، إرشاد الفحول: (1/323)، ا+حكام 'بن حزم: (1/65نظر: المستصفى: ( )2(
  .183سورة البقرة، اUية:  )3(
  .28سورة المائدة، اUية:  )4(
  .28سورة ھود، اUية:  )5(
  .47سورة الروم، اUية:  )6(
  .97سورة آل عمران، اUية:  )7(
  سبق تخريج الحديث في صدقة الفطر. )8(
  وھي امرأة من خثعم. عمية:الخث )9(
  ).2/140الحديث أخرجه البخاري في الحج باب: وجوب الحج وفضله: ( )10(
  .71سورة مريم، اUية:  )11(
  ).232-1/231)، الصحاح: (90-6/89انظر: معجم مقاييس اللغة: ( )12(
  انظر المراجع السابق. )13(
  .36سورة الحج، اUية:  )14(
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بالشــــيء الـــذي قــــد ســــقط فــــال ميكـــن رفعــــه كمــــا ال ميكــــن  فشـــبهوا املفــــروض
  اخلروج عن الواجب إال بفعله.

ومنــه ،  )1(ومنــه فــرض القاضــي أي تقــديره ،له الفــرض عنــدهم التقــديروأصــ
�m�m�m�m��V��U��T��S��R��V��U��T��S��R��V��U��T��S��R��V��U��T��S��R ، وقولــــــــــــه:)�m�m�m�m¼��»��º¼��»��º¼��»��º¼��»��º����llll)2 قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل:

WWWWllll)3( أي قدر، واللزوم)أياه. )5(أخذ اإلنسان الشيء وإمساكه )4  
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x
���������K$�א�<
�Kx$�א�<
�Kx$�א�<
�Kx$�א�<
�Kx$�א�<
�Kx$�א�<
�Kx$�א�<
�Kx$�א�<

 وهـو مشـارك ،)6(ما تتعلق الفضيلة بفعلـه وال يتعلـق العقـاب برتكـه والندب
ويباين له يف الوصف الثاين، وله اعتبارات يقال:  ،للواجب يف الوصف األول

طـوع وإرشـاد ونفـل وفضـيلة ومرغـب فيـه، وأصـل ندب ومستحب ومسـنون وت
  يقال: ندبته إىل كذا.، )7(الدعاء إىل الشيء :الندب يف اللغة

وهـو ، )8(واالستحبات احملبـة، واملسـنون يف الشـرع يف أعلـى مراتـب املنـدوب
���°��m�m�m�mومنـــــه  ،)9(الطريقـــــة :اللغـــــة يف �̄�®�°��� �̄�®�°��� �̄�®�°��� �̄�®llll)10(  أي طـــــريقهم، وقولـــــه

:"علــــــيكم بســــــنيت �وقولــــــه ، )mmmmT��S���R��Q��PT��S���R��Q��PT��S���R��Q��PT��S���R��Q��Pllll)11 تعــــــاىل:
 ،وهــو االنقيــاد )13(، والتطــوع مأخــذ مــن الطــوع)12(وســنة اخللفــاء مــن بعــدي"
  .إليه، واستجاب له يقال: أطاع بكرا أي انقاد

                                                 
  ).40/1097)، الصحاح: (4/489انظر: معجم مقاييس اللغة:  )1(
  .237سورة البقرة، اUية:  )2(
  .2سورة التحريم، اUية: )3(
  في (م): ألزم. )4(
  .5/2029)، الصحاح: (5/245انظر: معجم مقاييس اللغة: ( )5(
  ).1/119ل�مدي: ( -)، ا+حكام71)، شرح تنقيح الفصول: (1/225انظر: مختصر ابن الحاجب: ( )6(
  ).5/413م مقاييس اللغة: (انظر: معج )7(
  في (م): المندوبات. )8(
  ).5/2128انظر: الصحاح: ( )9(
  .13سورة الحجر، اUية:  )10(
  .77سورة اbسراء، اUية:  )11(
)، واب�ن ماج�ة ف�ي المقدم�ة ب�اب: اتب�اع س�نة الخلف�اء 5/4أخرجه أبو داود في السنة باب: في لزوم الس�نة: ( )12(

)، وق��ال ھ�ذا ح��ديث 5/43ي ف��ي العل�م ب�اب: ف��ي ا+خ�ذ بالس��نة واجتن�اب الب�دع: ()، والترم�ذ1/15الراش�دين: (
  حسن صحيح.

  ).3/1255انظر: الصحاح: ( )13(
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  .)1(الصالح والنقل واهلبةواإلرشاد اهلداية إىل املطلوب وإىل ما فيه 
، )2(والفضــــيلة مــــأخوذة مــــن الفضــــل وهــــو الفعــــل اســــتحقاق الثــــواب عليــــه

  والرغبة واإلرغاب إىل الفعل ليناله الفاعل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�Kx�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�Kx�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�Kx�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�Kx�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�Kx�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�Kx�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�Kx�#y7وא���Y#وא���O�.7א����وא�)א!��7وא��$�K��������
 )3(هـو احملـرم املمنـوع: وهـو مـا حـرم فعلـه، وهـو نقـيض الواجـب ورظوالمح

  .)5(ريةظومنه احل )4(املنع :ةواحلظر يف اللغ
نقيض املندوب إليه، وهو ما تعلق الثواب عليه برتكه وال عقاب  والمكروه

  .)6(يف فعله
، واملبـاح كـل )7(التوسعة واإلطالق ومنـه باحـة الـدار أي وسـطها :واإلباحة

فعــل وقــع مــن املكلــف يســتوي فعلــه وتركــه ال ثــواب يف فعلهــن وال عقــاب يف 
   .ل أحكام أفعال املكلفني وما بعد ذلك داخل فيه، فهذه أصو )8(تركه

  .)9(يقال أطاع فالنا إذا امتثل أمره ،امتثال األمر :فالطاعة
  .)10(وقوع الفعل على الشروط اليت يعتد ا لفاعله معها :والصحة

التخفيــف بعــد املنــع واالســتثناء مــن مجلــة ممنوعــة، ومنــه رخــص  :والرخصــة
  وهذه مجلة وافية يف هذا الفصل.، )11(السعر إذا كان بعد الغالء

                                                 
  ).2/474)، الصحاح: (5/398انظر: معجم مقاييس اللغة: ( )1(
  ).50/1791انظر: الصحاح:  )2(
  ).1/113( )، ا+حكام ل�مدي:1/76)، المستصفي: (17انظر شرح تنقيح الفصول: ( )3(
  ).2/634)، الصحاح: (2/80انظر: معجم مقاييس اللغة: ( )4(
  في (ق): الخطرة. )5(
  ).10122)، وا+حكام ل�مدي: (17انظر: شرح تنقيح الفصول: ( )6(
  ).1/356)، الصحاح: (10/315انظر: معجم مقاييس اللغة: ( )7(
  ).1/123ل�مدي: ( -كام)، ا+ح1/66)، المستصفى: (71انظر: شرح تنقيح الفصول: ( )8(
  ).2/1255)، الصحاح: (3/431انظر: معجم مقاييس اللغة: ( )9(
  ).1ي 1/30ل�مدي: ( -)، ا+حكام1/94، المستصفى: (76انظر: شرح تنفيح الفصول:  )10(
)، ا+حكام ل�مدي: 1/98)، المستصفى: (85)، شرح تنقيح الفصول: (2/7انظر: مختصر ابن الحاجب: ( )11(

)1/132(.  
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�W$�א�:Fم.��W$�א�:Fم.��W$�א�:Fم.��W$�א�:Fم.��W$�א�:Fم.��W$�א�:Fم.��W$�א�:Fم.��W$�א�:Fم�.��������

 1(ه آكد من ابتدائـه، وينتهـي السـالم إىل الربكـةاالبتداء بالسالم سنة، ورد (

 ويسلم املاشي على اجلـالس، والراكـب علـى املاشـي واجلـالس، ويسـلم الواحـد
  ..من اجلماعة جيزي عنهم ورد الواحد كذلك

 ،ولفظ الرد: وعلـيكم ،بدأو به رد عليهم بتدأ أهل الذمة بالسالم فإنوال يُ 
والرد على لفـظ االبتـداء  ،سلم أن يزيد االبتداء على لفظ الردوجيزي سالم امل

إال أن االنتهــاء يف ذلــك إىل الربكــات، وال بــأس بالســالم علــى املــرأة املتجالــة، 
  .)2(ويكره سالم الرجل على الشابة

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(11xمF:��.�%א
3.Bא���>��$�KxمF:��.�%א
3.Bא���>��$�KxمF:��.�%א
3.Bא���>��$�KxمF:��.�%א
3.Bא���>��$�KxمF:��.�%א
3.Bא���>��$�KxمF:��.�%א
3.Bא���>��$�KxمF:��.�%א
3.Bא���>��$�KxمF:��.�%א
3.Bא���>��$�K��������
����m�m�m�m��²��±��° لنا إن االبتـداء بالسـالم سـنة لقولـه تعـاىل:وإمنا ق �̄�®��²��±��°��� �̄�®��²��±��°��� �̄�®��²��±��°��� �̄�®

º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³llll)3( وأفشــــــــــــــــــــــــوا �، قولــــــــــــــــــــــــه" :
"مـــن حـــق املســـلم علـــى املســـلم ثـــالث: فـــذكر ويســـلم عليـــه إذا ، )4("الســـالم

  .)5(لقيه"

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22xمF:��8د�א�)O�$�KxمF:��8د�א�)O�$�KxمF:��8د�א�)O�$�KxمF:��8د�א�)O�$�KxمF:��8د�א�)O�$�KxمF:��8د�א�)O�$�KxمF:��8د�א�)O�$�KxمF:��8د�א�)O�$�K��������
 ه آكـــد مـــن ابتدائـــه لقولـــه تعـــاىل:وإمنـــا قلنـــا: إن رد mmmm��Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ���Ô���Ó���Ô���Ó���Ô���Ó���Ô���Ó
Ø���×��Ö��ÕØ���×��Ö��ÕØ���×��Ö��ÕØ���×��Ö��Õllll)6( قيـــل إن ذلـــك يف رد الســـالم)وألنـــه قـــد تعلـــق بـــه )7 ،

  .)8(املسلم كما تعلق يف رد املشمت حق التشميت
                                                 

  أي إلي: وبركاته. )1(
  ).610)، الكافي: (267)، الرسالة: (2/348)، التفريع: (2/959في جملة أحكام الس>م انظر/ الموطأ: ( )2(
  .61سورة النور، اUية: ( )3(
  ).1/74أخرجه مسلم في ا+يمان باب: بيان أنه ' يدخل الجنة إ' المؤمنون: ( )4(
)، ومس�لم ف�ي الس�>م ب�اب: م�ن ح�ق 2/70ائز باب: ا+مر باتباع الجن�ائز: (الحديث أخرجه البخاري في الجن )5(

  )، وفيه حق المسلم على المسلم ست أما لفظ ث>ث فلم أعثر عليه.4/1705المسلم على المسلم...:(
  .86سورة النساء، اUية:  )6(
  ).5/189انظر تفسير الطبري: ( )7(
  حق التشميت: سقطت من (ق). )8(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22�K�K�K�K�K�K�K�K�J3>A�ZAN�pG�J3>A�ZAN�pG�J3>A�ZAN�pG�J3>A�ZAN�pG�J3>A�ZAN�pG�J3>A�ZAN�pG�J3>A�ZAN�pG�J3>A�ZAN�pG��������xمF:א�xمF:א�xمF:א�xمF:א�xمF:א�xمF:א�xمF:א�xمF:א���������
وإمنــا قلنــا: إنــه ينتهــي إىل قولــه: وبركاتــه، فــألن ذلــك مــا ورد بــه اخلــرب عــن 

 �أتــــى النــــيب  �مــــر أن ع يورو  ،ومنــــع مــــا زاد عليـــه ،والســــلف �النـــيب  
أن  ي، ورو )1(فقـــال: الســـالم عليـــك رســـول اهللا الســـالم عليـــك أيـــدخل عمـــر

عليكم ورمحة اهللا وبركاته مث السالم م على عبد اهللا بن عباس فقال: سل  رجالً 
أن  ي، ورو )2(زاد ذلــك شــيئا، فقــال ابــن عبــاس: إن الســالم ينتهــي إىل الربكــة

 الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه  :لم علــى عبــد اهللا بــن عمــر فقــارجــالً ســل
  .)3(عليك ألف وكأنه كره ذلك :فقال ابن عمر ،والعاديات والرائحات

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�Kx�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�Kx�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�Kx�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�Kx�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�Kx�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�Kx�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�Kx�,�;א�C9��[6وא�7א�x��Pא�C9���,�;�8�9א:��$�K��������
عنــه  يملــا رو  ،م املاشــي علــى اجلــالس والراكــب علــى املاشــيســل وإمنــا قلنــا يُ 

واملاشـي علـى القاعـد والراكـب علـى أنه قال: "يسـلم الصـغري علـى الكبـري  �
  .)4(املاشي"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
O�8�9א��א:���A�u6�$�K��������

 �عنــه  يملــا رو  ،عــنهم )5(وإنــا قلنــا إن تســليم الواحــد مــن اجلماعــة جمــزئ
 6(م واحد من القوم أجزأ عنهم"أنه قال: "إذا سل(.  

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66x���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�Kx���IPא�Z&�
Oد�א��א���A�u6�$�K��������
ق بـــني الواحـــد مـــن اجلماعـــة جمـــزئ عـــنهم خالفـــاً ملـــن فـــر  ن ردّ إوإمنـــا قلنـــا: 
ـــــرد ـــــداء ،االبتـــــداء وال ـــــردّ  ،فأجـــــازه يف االبت أن يـــــرد كـــــل واحـــــد  وأوجـــــب يف ال

                                                 
  ).8/47د: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: أخرجه أحم )1(
  ).20/959أخرجه مالك في الموطأ: ( )2(
  ).2/962أخرجه مالك في الموطأ: ( )3(
)، ومس�لم ف�ي الس�>م ب�اب: يس�لم 7/127أخرجه البخاري في ا'ستئذان باب: تس�ليم الراك�ب عل�ى الماش�ي: ( )4(

  ).4/1703الراكب على الماشي والقليل على الكثير: (
  في (م): يجزئ. )5(
  ).2/959أخرجه مالك في موطئه مرس>: ( )6(
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 )2(mmmmØ���×��Ö��Õ���Ô���Ó��Ò��ÑØ���×��Ö��Õ���Ô���Ó��Ò��ÑØ���×��Ö��Õ���Ô���Ó��Ò��ÑØ���×��Ö��Õ���Ô���Ó��Ò��Ñllll لقولـــه تعـــاىل: ،)1(مـــنهم
وذلــك يقتضــي أنــه إذا ســلم  ،فمفهومــه أن يــرد مبثــل مــا ابتــدأ مــن غــري زيــادة

ومل يفـرق  )3(م واحد من القوم أجزأ عنهم""إذا سل  :�واحد رد واحد، وقوله
  بني االبتداء والرد، وألنه رد التحية وكتشميت العاطس.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(77xxxxxxxx��������
´���m�m�m�m��¶��µ��´��¶��µ��´��¶��µ��´��¶��µ أهــل الذمــة بالســالم لقولــه تعــاىل: وإمنــا قلنــا: ال يبتــدئ
º��¹��¸º��¹��¸º��¹��¸º��¹��¸llll)4(  والكافر ليس بأهل التحية واإلكرام بل لـإلذالل

  .)5(بالسالم" : "ال تبدؤهم�واهلوان، وقوله 

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(88xxxxxxxx��������
: "إن اليهــود �وإمنــا قلنــا: يقــول يف الــرد إذا ســلم الــذمي: وعليــك، لقولــه 

، ويف )7(م علــيكم فقــل وعليــكالأحــدكم فإمنــا يقــول الســ )6(إذا ســلم علــيكم
الم بكســـر وقـــد اختـــار بعضـــهم أن يـــرد عليـــه الِســـ، )8(روايـــة أخـــرى"وعليكم"

  .واألوىل أوىل )9(السني وهي احلجارة
/#(/#(/#(/#(/#(/#(/#(/#(��������zzzzzzzz99xא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�Kxא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�Kxא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�Kxא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�Kxא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�Kxא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�Kxא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�Kxא%�وא�7د
3.Bא���u��
AאUאز���H�?Hو�K��������

عـــن الســـلف، وألن  يمـــرو  )10(وإمنـــا أجزنـــا تزايـــد اللفظـــني؛ ألن كـــل واحـــد
  املعىن واحد فيهما.

                                                 
  ).25/352انظر: الفواكه الدواني: ( )1(
  .86سورة النساء، اUية:  )2(
  سبق تخريج الحديث قريبا. )3(
  .61سورة النور:  )4(
  ).4/1707أخرجه مسلم في الس>م، باب: النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالس>م: ( )5(
  ليكم سقطت من (ق).ع )6(
)، ومس�لم ف�ي الس�>م ب�اب: 7/133أخرجه البخاري في ا'ستئذان باب: كيف يرد عل�ى أھ�ل الذم�ة الس�>م: ( )7(

  .40/1706النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالس>م: 
  ).7/133أخرجه البخاري في ا'ستئذان باب: كيف يرد على أھل الذمة الس>م: ( )8(
الحج�ارة س�>ما '،ھ�ا أبع�د ش�يء ف�ي ا+رض م�ن الفن�اء وال�ذھاب لش�دتھا وص�>بتھا قال ابن ف�ارس س�ميت  )9(

  ).3/91(معجم مقاييس اللغة: 
  في (م): ذلك. )10(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1010x/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���Kx/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���Kx/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���Kx/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���Kx/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���Kx/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���Kx/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���Kx/H7א��C9��MN7;وא�MN7;א�C9��/H7م�א�Fאز���H�/د���K��������
 �وإمنا قلنـا: سـالم الرجـل علـى املـرأة جـائز واملـرأة علـى الرجـل؛ ألن النـيب 

، وألنــه حتيــة للمــؤمن فلــم خيــتص بــه الرجــال دون النســاء  )1(علــى النســاءســلم 
  كتشميت العاطس.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1111x�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�Kx�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�Kx�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�Kx�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�Kx�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�Kx�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�Kx�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�Kx�.�|وא�����q3;א�C9م��F:א��e.��A7u3א��$�K� �� �� �� �
 نـــة إىل املســـلم وإمنـــا فرقنـــا بـــني املتجالـــة والشـــابة؛ ألن املتجالـــة ال تســـبق الظ

والتذرع إىل ما يرتاب  عليها أراد أن يكون بذلك حمادثتها وااللتذاذ  بكالمها
  منها وذلكم غري مأمون يف الشابة فكره ملا يطرق عليه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�Kx�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�Kx�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�Kx�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�Kx�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�Kx�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�Kx�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�Kx�LFLق��(�?�yS�89:;�7אq��=>&�$�K��������
  عنـه إال أن يكـون مـن أهـل يمنهـ ليـال )2(هجرة املسلم ألخيـه فـوق ثـالث

 )4(علـــى ذلــك فمســـتحب )3(األهــواء والبــدع أو مـــن فســاق األفعـــال املــدميني 
له وزجرا، والذي خيرج به هاجر أخيه من هجرتـه أن يسـلم عليـه  هجرته ردعاً 

  .)5(إذا لقيه
إىل التقـاطع  وإمنا منعنا دوام اهلجرة زيـادة علـى الثالثـة أيـام؛ ألن ذلـك مـؤدٍ 

عنـــه ومـــوروث للعـــداوة والبغضـــاء ومتكـــن األحقـــاد يف قلـــوب  يوالتـــدابر املنهـــ
ملواصـلة واأللفـة، مـن ا �املؤمنني بعضهم لبعض، وضد ذلك مـا حـض النـيب 

"ال تقـاطعوا وال تـدابروا وكونـوا عبـاد :�وى عنه مـن التقـاطع والتـدابر لقولـه 
  .)6(اهللا إخوانا، وال يهجر أحكم أخاه فوق ثالث"

                                                 
مر على عصبة م�ن النس�اء قع�ود فس�لم عل�يھن أخرج�ه الترم�ذي  �في السنن: أن أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول هللا  )1(

)، وق�ال ح�ديث حس�ن؛ وأخرج�ه أب�و داود ف�ي ا+دب ب�اب: ف�ي 5/56على النس�اء: (في ا'ستئذان باب: ما جاء في التسليم 
  ).2/122)، وابن ماجه في ا+دب باب: الس>م على الصبيان والنساء: (5/382الس>م على النساء: (

  ث>ث سقطت من (م). )2(
  في (ق): مؤمنين وفي (ر): المدمنين. )3(
  فمستحب: سقطت من (ق). )4(
  ).613)، الكافي: (267)، الرسالة: (2/348يع: (انظر التفر )5(
)، ومس�لم ف�ي الب�ر والص�لة 7/90' يح�ل لرج�ل: ( �أخرجه البخاري ا+دب باب: الھجرة وقول رسول هللا  )6(

  ).4/1985وا+دب: باب: تحريم الظن: (
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1313x�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�Kx�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�Kx�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�Kx�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�Kx�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�Kx�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�Kx�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�Kx�FL�Z&�/<N�7qא��%�>c3א��$�K��������
يف  )1(وإمنــا اســتثنينا الــثالث لــورود اخلــرب باســتثنائها مــن املنــع وجتــرى العــادة

يف اهلجرة عند حدوث ما يثريها وجير إليهـا وكانـت اسـتدامتها ممنوعـة الطبائع 
  ..ملا ذكرناه 

بـني مـا و واحتيج إىل ضرب مدة ليفصل ا بني ما رخص فيه لغلبة الطبـاع 
 وكـان أول مـا ضـرب لــذلك الـثالث؛ ألـا جعلـت يف الشـرع فصــالً  ،منـع منـه

  يف عدة مواضع.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1414x7qא��Z&7ج����I�(�Kx7qא��Z&7ج����I�(�Kx7qא��Z&7ج����I�(�Kx7qא��Z&7ج����I�(�Kx7qא��Z&7ج����I�(�Kx7qא��Z&7ج����I�(�Kx7qא��Z&7ج����I�(�Kx7qא��Z&7ج����I�(�K� �� �� �� �
: "وخريمهـا الـذي يبـدأ �لنا: خيرجه من ذلك أن يسلم عليـه، لقولـه وإمنا ق

عنهــــا إىل ضــــرب مــــن  ي، وألنــــه يــــزول بــــذلك عــــن اهلجــــرة املنهــــ)2(بالســــالم"
  املواصلة وهي حتية أخيه املسلم املأمور بابتدائه ا.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1515xع
���������7q��$�Kא;�3
ع�7q��$�Kxא;�3
ع�7q��$�Kxא;�3
ع�7q��$�Kxא;�3
ع�7q��$�Kxא;�3
ع�7q��$�Kxא;�3
ع�7q��$�Kxא;�3
ع�7q��$�Kxא;�3
ومعاصـيه ردعـا  بفسـقه )3(وإمنا استثنينا هجران املبتدع يف اعتقـاده واملهـاجر

عنـه ويقلـع عـن اسـتدامته وغضـبا اهللا سـبحانه يف  )4(له عما هو عليه وليزدجر
مواصلة من هذه سـبيله وإيثـار ألفتـه وخمالطتـه، ولـئال ينسـب مواصـله إىل مثـل 
طريقته ويضاف إليه ما يعرف من قبيح الطريقة به أو الرضا بـذلك مـن فعلـه، 

  ..)5(نظر أحدكم من خيالل""املرء على دين خليله فلي :ويف احلديث
لعاميـــة اوألن املخالطـــة ألهـــل البـــدع قـــد يكـــون مـــن ضـــعف القلـــب وشـــره 

ه شبهة بدعـة يبعـد بلفسه أن يشكك يف دينه، وميكن يف قحبيث يأمن على ن

                                                 
  العادة في: سقطت من (ق). )1(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )2(
  في (ق) و(ر): المھاجر. )3(
  في (م) و(ر): لينزجر. )4(
  )، عن أبي الحباب: وقال الحكم حديث أبي الحباب: صحيح ولم يخرجاه.4/171أخرجه الحاكم: ( )5(
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ــمتيتعــذر تالفيهــا، وقــد قيــل: ال  زواهلــا منــه 2(القلــب مــن أذنيــك )1(ن زائــغك( ،
  .�ذلك عن مجلة من السلف  يورو 

�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(�/#(zzzzzzzz1616x
���������H�$�Kאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
�H�$�Kxאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
�H�$�Kxאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
�H�$�Kxאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
�H�$�Kxאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
�H�$�Kxאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
�H�$�Kxאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
�H�$�Kxאز�א;#�)��Yو76א����א;���X�4و����/�א��
، وإمنـا أجزنـا )3(واملصافحة جائزة وتكره املعانقة وأشد مـن ذلـك تقبيـل اليـد

"مــا مــن مســلمني يلتقيــان فيتصــافحان إال غفــر هلمــا قبــل :�املصــافحة لقولــه 
  .)4(أن يفرتقا"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1717x��X�4;76א����א�?Hو�$�Kx��X�4;76א����א�?Hو�$�Kx��X�4;76א����א�?Hو�$�Kx��X�4;76א����א�?Hو�$�Kx��X�4;76א����א�?Hو�$�Kx��X�4;76א����א�?Hو�$�Kx��X�4;76א����א�?Hو�$�Kx��X�4;76א����א�?Hو�$�K��������

  ، وال عـن السـلف مـع أـا�نقة؛ ألـا مل تـرد عـن النـيب املعا )5(وإمنا كرهنا
أخـــالق العامـــة إال أن يكـــون مـــن طـــول االشـــتياق وقـــدوم مـــن غيبـــة أو مـــع  

  .ويفارق املصافحة لوجود العمل ا ،هل وما أشبه ذلكاأل
عـن حـديث  يمـا رو  )7(، ووجهـه)6(وقد ذكر عن بعض أهل العلم إجازـا

 واعتبـــــــــاراً  ،)8(فحه فجـــــــــاءه فالتزمـــــــــه"كـــــــــان يصـــــــــا  �أيب ذر أن رســـــــــول اهللا 
  باملصافحة.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1818x
��������76�Kא��������/�א��
76�Kxא��������/�א��
76�Kxא��������/�א��
76�Kxא��������/�א��
76�Kxא��������/�א��
76�Kxא��������/�א��
76�Kxא��������/�א��
76�Kxא��������/�א��

ومل  ،ا كره تقبيل اليد؛ ألنه من التكرب والتجـرب الـذي تسـتعمله األعـاجممنوإ
  .)9(ينقل عن أحد من السلف

                                                 
  في (م): رابع. )1(
  ))1/131) و ا'عتصام للشاطبي ( 2/226ينسب ھذا القول ل�مام مالك ( المدخل 'بن الحاج ( )2(
  ).3/440،441)، المقدمات: (277انظر الرسالة: ( )3(
)، واب���ن ماج���ه ف���ي ا+دب ب���اب: المص���افحة: 5/388أخرج���ه أب���و داود ف���ي ا+دب ب���اب: ف���ي المص���افحة: ( )4(

)، والحديث عن ا+جل�ح وفي�ه مق�ال (نص�ب 5/70)، والترمذي في ا'ستئذان باب: في المصافحة: (2/1220(
  ).4/260الراية: (

  في (م): كرھت. )5(
(انظ��ر  �ل��ك ف��ي ذل��ك بح��ديث ق��دوم جعف��ر م��ن أرض الحبش��ة فاعتنق��ه النب��ي م��نھم اب��ن عيين��ة ولق��د ح��اج ما )6(

  ).441-3/440، المقدمات: 277الرسالة: 
  ووجه: سقطت من (م). )7(
)، وق�د ذك�ر البخ�اري ھ�ذا الح�ديث ف�ي الت�اريخ الكبي�ر 5/36أخرجه أبو داود في ا+دب باب: في المعانق�ة: ( )8(

  وقال مرسل.
في ذلك من أحاديث صحيحة، وقال أتباع مالك في ذلك إن كان إنكار ذلك م�ن جھ�ة  ولقد أنكر مالك ما روي )9(

الرواية فمال�ك حج�ة فيھ�ا +ن�ه إم�ام الح�ديث، وإن ك�ان م�ن جھ�ة الفق�ه فم�ا ذك�ره القاض�ي عب�د الوھ�اب، وق�ال 
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 وينبغــي للعــاطس أن حيمــد اهللا تعــاىل، وأن يســمع مــن يقــرب منــه، وينبغــي

 فيسقط عنه تشميته )1(ته إال أن يتواىل منه ذلك مراراً ملن مسعه أن يشم..  
 أحـدها أن يقــول: يهــديكم  : ه لفظــانوتشـميته أن يقــول يرمحـك اهللا، ولــرد

  .)2(األخر أن يقول: يغفر اهللا لكم، واألول أفضلو اهللا ويصلح بالكم، 
عطـس أحـدكم  : "إذا�وإمنا قلنا: إنه إذا عطس محد اهللا عـز وجـل لقولـه 

وروت عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا أن رجـــالً عطـــس عنـــد ، )3(فليقـــل احلمـــد اهللا"
  ..)4(فقال: يا رسول اهللا ماذا أقول فقال: "قل احلمد اهللا" �النيب 

س طــــــــ"إذا ع: �ته لقولــــــــه ن يشــــــــم وإمنــــــــا قلنــــــــا: إن علــــــــى مــــــــن مسعــــــــه أ
 6("فليقل له صاحبه يرمحك اهللا":وقوله ، )5(ته"فليشم(.  

: �لنــا: إنــه ال يســتحق التشــميت إال إذا مســع منــه احلمــد اهللا لقولــه وإمنــا ق
فشرط ،  )7(وليقل صاحبه يرحكم اهللا" ،"إذا عطس أحدكم فليقل احلمد اهللا
عطــــس عنــــده رجــــالن فشــــمت  �أنــــه  يفيــــه أن يكــــون بعــــد التحميــــد، ورو 

"ألن ذلــــك محــــد اهللا :حــــدمها ومل يشــــمت اآلخــــر، فقيــــل لــــه يف ذلــــك فقــــالأ
 أهذا مل حيمد اهللا فلم و  ،تهفشم 8(ته"مش(.  

                                                                                                                   
ف�ه (انظ�ر بعض المالكية بجواز تقبيل يد العالم والشيخ الوالد والقادم من الس�فر وإن ك�ان ظ�اھر الم�ذھب خ>=

  ).2/355، الفواكه الدواني: 3/441، والمقدمات: 277الرسالة: 
  في (ق): مرات. )1(
  ).614)، الكافي: (2/354)، التفريع: (2/965انظر: الموطأ: ( )2(
  ).7/125أخرجه البخاري في ا+دب باب: إذا عطس كيف يشمت: ( )3(
ح وھ�و ل�ين الح�ديث، وبقي�ة رجال�ه ثق�ات (مجم�ع )، وأب�و يعل�ى وفي�ه أب�و معش�ر نج�ي6/979أخرجه أحمد: ( )4(

  ).8/60الزوائد: 
  سبق تخريج الحديث قريباً. )5(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )6(
  سبق تخريج الحديث سابقاً. )7(
)، ومس��لم ف��ي الزھ��د ب��اب: تش��ميت الع��اكس: 7/125أخرج��ه البخ��اري ف��ي ا+دب ب��اب: الحم��د للع��اكس: ( )8(

)4/2292.(  
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  .)1((وإمنا قلنا: إن للرد على لفظني ألن الرواية جاءت ما)
: "وليقـــل يهـــديكم اهللا �وإمنـــا قلنـــا: إن قولـــه: يهـــديكم اهللا أفضـــل لقولـــه 

قـــــد تعــــرى مـــــن وألن اهلدايــــة أفضـــــل مــــن املغفـــــرة ألــــا ، )2(ويصــــلح بـــــالكم"
  ..تكون إال لذنبالذنوب، واملغفرة ال 

"إن عطـس فشــمته مث :�وإمنـا قلنـا إن التشــميت يسـقط مـع املــواالة لقولـه 
  يريد مزكوم. )3(إن عطس فقال إنك مضنوك"

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2020xM7^uل�א��#y�$�KxM7^uل�א��#y�$�KxM7^uل�א��#y�$�KxM7^uل�א��#y�$�KxM7^uل�א��#y�$�KxM7^uل�א��#y�$�KxM7^uل�א��#y�$�KxM7^uل�א��#y�$�K��������
  :وعشرة من الفطرة: مخس يف الرأس، ومخس يف اجلسد

فـــالىت يف الـــرأس املضمضـــة واالستنشـــاف والســـواك وقـــص إطـــار الشـــارب، 
  ..وإعفاء اللحية

 اجلســـد: حلـــق العانـــة ونتـــف اإلبـــط وتقلـــيم األظفـــار واالســـتنجاء والـــيت يف
  .)4(واخلتان

وإمنــــا قلنــــا: ذلـــــك لــــورود الروايــــات بـــــذلك، فأمــــا املضمضــــة واالستنشـــــاق 
  والسواك واخلتان فقد ذكرنا حكم مجيعها.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(1212x���������K$�>¨�א�|���Kx$�>¨�א�|���Kx$�>¨�א�|���Kx$�>¨�א�|���Kx$�>¨�א�|���Kx$�>¨�א�|���Kx$�>¨�א�|���Kx$�>¨�א�|��
(ومعـىن ذلـك  )6("أحفـوا الشـوارب" :�الشـارب فلقولـه  )5(فأما قص إطار

  .)8(كان يأمر بقص شاربه  �أنه  ي، ورو )7(ما زاد من أطرافه قص

                                                 
  سين من (م).ما بين قو )1(
  سبق تخريج الحديث قريبا. )2(
  ).4/2293أخرجه مسلم في الزھد والرقائق، باب: تشميت العاطس: ( )3(
  ).612)، والكافي: (272)، الرسالة: (2/921انظر الموطأ: () 4(
  ).272إطار: سقطتن من م، واbطار: طرف الشعر المستدير على الشفه (الرسالة:  )5(
  ).1/222لطھارة باب: خصال الفطرة: (أخرجه مسلم في ا )6(
  أطرفه مطموسة في (ق). )7(
  )، وقال ھذا الحديث حسن غريب.5/86أخرجه الترمذي في ا+دب باب: ما جاء في قص الشارب: ( )8(
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هذا مذهب أكثـر أهـل العلـم وعلمـاء مـن  )1(عنها) يمنه ةثله فمُ وأما حلقُ 
ــــة، ومــــرو  ــــو حنيفــــة والشــــافعي إىل  ياملدين عــــن مجهــــور الصــــحابة، وذهــــب أب

  .)2(استحبابه
 مجـاالً  ، وألن يف تبقيتـه)3(: "لـيس منـا مـن حلـق"�وإمنا قلنـا: ذلـك لقولـه 

ومجاله فكانـت تبقيتـه هـي  )4(وذهاب اء الوجه ةللوجه وزينة، ويف حلقه مثل
  ..املستحبة كشعر اللحية

وســهل بــن  ع بــن خــديج وجــابرفــري ورادعــن عمــرو وأيب ســعيد اخلــ يورو 
، وقــال مالــك كــان )6(ون شــوارموأيب هريــرة وغــريهم أــم كــانوا جيــزّ  )5(ســعيد

، وقال ابن املسيب أول مـن )7(ر فتل شاربهإذا حزبه أم �عمر بن اخلطاب 
  ..)8(�قص الشارب إبراهيم 

فأمــــا إعفــــاء اللحيــــة وتوفريهــــا وتكثريهــــا؛ألن يف ذلــــك مجــــاًال للوجــــه وزينــــة 
) 9(للرجــل، وجــاء يف بعــض األخبــار "أن اهللا عــز وجــل زيــن بــين آدم بــاللحى"

ــ واإلعفــاء لك خمالفــة األعــاجم يف نتفهــا وتبقيــة اليســري منهــا، ذوألن الغــرض ب
يريـــد كثــــروا، هـــذا مــــا مل خيــــرج  )��m�m�m�mÓ��ÒÓ��ÒÓ��ÒÓ��Òllll)10التكثـــري ومنــــه قولـــه تعــــاىل:

  والسخرية منه. )11(بطوهلا عن احلد املعتاد ويفضى بصاحبها إىل الطنز
                                                 

  ما بين قوسين سقط من (م). )1(
  ).10/347)، فتح الباري: (1/21انظر ا+م: ( )2(
)، 4/18)، والنسائي في الجنائز ب�اب: ش�ق الجي�وب: (3/496ي النوح: (أخرجه أبو داود في الجنائز باب: ف )3(

  ).10/348قال ابن حجر "وا'ستد'ل بھذا الخبر في غير ما ورد فيه (فتح الباري: (
  في (م): لماء الوجه. )4(
بن مالك بن خالد ا+نصاري الخزرجي الساعدي أبو العباسي، وله و+بيه ص�حبة، ومش�ھور  سھل بن سعد: )5(

  ).257مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدھا وقد جاز المائة (تقريب التھذيب: 
)/ وفيه من طري�ق اب�ن أب�ي راق�ع ق�ال: رأي�ت أب�ا س�عيد الخ�ذري وج�ابر ب�ن عب�د هللا 1/151انظر البيھقي: () 6(

  وبان عمر ورافع بن خديج وأبا أسد ا+نصاري وسلمة بن ا+كوع وأبا رافع ينھكون شواربھم.
ج��ه الطبران��ي، ورجال��ه رج��ال الص��حيح خ��> عب��د هللا ب��ن أحم��د، وھ��و ثق��ة م��أمون (مجم��ع الزوائ��د: أخر )7(

5/169.(  
  ).3/922الموطأ: ( )8(
  لم أعثر على تخريج ھذا الخبر. )9(
  .95سورة ا+عراف، اUية:  )10(
  ).3/883في (ق): التطريه. وفي ر: الطنزية، والطنز: السخرية (الصحاحط:  )11(
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 )1(وأما حلق العانة ونتف اإلبط وتقليم األظفار فمسـتحب لـورود اخلـرب بـه

ال العمل من السلف واألعصار إىل هلم جرا به، وألنه من النظافة وإزالة اتص
  الشني والقذارة فكان استنانه متأكدا.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2323xאنD�3�Bא�$�KxאنD�3�Bא�$�KxאنD�3�Bא�$�KxאنD�3�Bא�$�KxאنD�3�Bא�$�KxאنD�3�Bא�$�KxאنD�3�Bא�$�KxאنD�3�Bא�$�K��������
إذن ويستئذن ثالثاً وال ينبغي ألحد أن يدخل على أجانب أو أقارب إال ب

إال رجـــع إال أن يغلـــب علـــى ظنـــه ألنـــه مل يســـمع فـــال بـــأس أن فـــإن أذن لـــه و 
 م علـــى أهـــل يزيـــد، وليســـتئذن يف دخولـــه علـــى أمـــه ودوات حمارمـــه، وأن يســـل

  .)3(وأهله إذا دخل منزله )2(بيته
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2424xאنD�3�Bא�C9��/��
���������Kא�
��/���C9אD�3�Bאن�Kxא�
��/���C9אD�3�Bאن�Kxא�
��/���C9אD�3�Bאن�Kxא�
��/���C9אD�3�Bאن�Kxא�
��/���C9אD�3�Bאن�Kxא�
��/���C9אD�3�Bאن�Kxא�
��/���C9אD�3�Bאن�Kxא�

  وإمنا قلنا إن االستئذان مأمور به يف اجلملة لقوله تعاىل:
��m�m�m�mÈ��Ç��Æ��Å��ÄÈ��Ç��Æ��Å��ÄÈ��Ç��Æ��Å��ÄÈ��Ç��Æ��Å��Ä����:إىل قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــه...������I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F

JJJJllll)4(:وقولـــــــــه ،mmmmJ��I�����H��G��FJ��I�����H��G��FJ��I�����H��G��FJ��I�����H��G��F��������KKKKllll)5( وقولـــــــــه����

mmmm¢��¡������¢��¡������¢��¡������¢��¡������llll)6(   اآلية، وألنه إذا دخل ومل يستأذن رمبـا صـادف
كراهــة مــن القــوم لدخولــه أو كــوم علــى ضــروب مــن االنبســاط يكرهــون أن 

  يراهم الغري عليها.
��������
��������

                                                 
: "خمس من الفطرة: الختان وا'س�تحداد ونت�ف اbب�ط، وتقل�يم ا+ظ�افر وق�ص الش�ارب" أخرج�ه � في قوله )1(

  ).1/221)، ومسلم في الطھارة باب: خصال الفطرة: (7/56البخاري في اللباس باب: تقليم ا+ظافر: (
  أھل بيته: سقطت من (م). )2(
  ).610)، الكافي: (278()، الرسالة: 2/349)، التفريع: (2/963انظر: م الموطأ: ( )3(
  .28سورة النور، اUية:  )4(
  .59سورة النور، اUية:  )5(
  .58سورة النور، اUية:  )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2525x��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�Kx��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�Kx��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�Kx��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�Kx��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�Kx��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�Kx��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�Kx��<Sא�C9אن��D�3�Bא�$�K��������
وإمنـــا قلنـــا: يســـتأذن علـــى األقـــارب كاســـتئذانه علـــى األجانـــب؛ ألنـــه مـــىت 

 )1(أهن بالدخول جاز أن يصادف منهن عورة ال جيوز له االطالع عليهافاج
مــن ســأله عــن ذلــك  �أو أمــرا يكــرهن الوقــوف عليــه مــنهن، وقــد نبــه النــيب 

علـــى هـــذا املعـــىن لقولـــه ملـــا ســـأله (هـــل علـــي أن أســـتأذن علـــى أمـــي، قـــال لـــه 
"نعــم"، قــال إين معهــا يف البيــت قــال اســتأذن عليهــا قــال إين خادمهــا، قــال 

أحتـب أن تـرى : "ويف طريـق آخـر، )3(أحتب أن تراها عريانة )2(استأذن عليها)
  .)4(منها ما ال حتب" قال ال، قال: فاستأذن"

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2626x�&Sوא��HوUא��C9אن��D�3�Bم�א
���������H�$�Kאز��
م�אD�3�Bאن���C9א�Uو��Hوא�H�$�Kx�&Sאز��
م�אD�3�Bאن���C9א�Uو��Hوא�H�$�Kx�&Sאز��
م�אD�3�Bאن���C9א�Uو��Hوא�H�$�Kx�&Sאز��
م�אD�3�Bאن���C9א�Uو��Hوא�H�$�Kx�&Sאز��
م�אD�3�Bאن���C9א�Uو��Hوא�H�$�Kx�&Sאز��
م�אD�3�Bאن���C9א�Uو��Hوא�H�$�Kx�&Sאز��
م�אD�3�Bאن���C9א�Uو��Hوא�H�$�Kx�&Sאز��
فأمــا أمتــه وزوجتــه اجلــائز لــه وطأهــا فلــيس عليــه اســتئذان ألن أكثــر مــا يف 

  .أبدانوقد أبيح له النظر إىل  )5(بسطأذلك أن يصادف منهن تكشفاً وت
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2727x�FLאن�D�3�Bن�אN�$�Kx�FLאن�D�3�Bن�אN�$�Kx�FLאن�D�3�Bن�אN�$�Kx�FLאن�D�3�Bن�אN�$�Kx�FLאن�D�3�Bن�אN�$�Kx�FLאن�D�3�Bن�אN�$�Kx�FLאن�D�3�Bن�אN�$�Kx�FLאن�D�3�Bن�אN�$�K� �� �� �� �

وإمنــا قلنــا: إن االســتئذان ثــالث ملــا روى أبــو موســى األشــعري وأبــو ســعيد 
، )6(قال: االستئذان ثالث فإن أذن لك فأدخـل وإال فـارجع" �اخلذري أنه 

الثالثـة أوىل مـا  وألنه قد ال يسمع يف أول مرة واحتيج إىل زيادة عليه فكانت
  حد فيه.
��������
��������

                                                 
  في (ق): عليھن. )1(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )2(
  )، مرس>ً، وقال ابن عبد البر عن الحديث أنه مرسل صحيح.2/963أخرجه مالك في موطئه ( )3(
ا+دب المفرد من طريق مسلم بن النذير ومن طريق موسى بن طلحة وق�ال اب�ن حج�ر: ذكرھن البخاري في  )4(

  ).11/25وأسانيد ھذه اUثار كلھا صحيحة (فتح الباري:
  في (ق): ووسطا. )5(
)، مس���لم ف���ي ا+دب، ب���اب: ا'س���تئذان: 2/6أخرج���ه البخ���اري ف���ي البي���وع، ب���اب: الخ���روج ف���ي التج���ارة: ( )6(

)3/1694.(  
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2828x�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�Kx�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�Kx�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�Kx�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�Kx�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�Kx�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�Kx�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�Kx�XذG�=I:A���Z&ع��H��$�K��������
، )1(: "فــإن أذن لــك فأدخــل وإال فــأرجع�وإمنــا قلنــا: إنــه إذا رجــع لقولــه 

وألن الـدخول علـى اإلنسـان بغـري إذنـه غـري جـائز، والزيـادة علـى القـدر الـذي 
كـره الـدخول إذا مل يـؤذن لـه إنـه ي )2(ورد به الشرع تعد ملـا حـد فيـه، وال يعلـم

  .)3(فال ينبغي أن يزد
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(2929x=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�Kx=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�Kx=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�Kx=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�Kx=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�Kx=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�Kx=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�Kx=I:Aذא���Gאن�D�3�Bא�Mد�Aز�$�K��������

وإمنا قلنـا: إنـه إذا غلـب علـى ظنـه أنـه مل يسـمع جـاز لـه أن يزيـد؛ ألنـه إذا 
يســــتأذن؛ ألن االســــتئذان الــــذي لــــه حكــــم هــــو مــــا  مل مل يســــمع كــــان كمــــن

مل يسـمع كـان   صادف مساعاً يعلم من املستأذن عليه هو إذن أو كراهة، فـإذا
  كاملستأذن على النائم فال يكون الستئذانه حكم.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3030x/�Sא�C9م��F:א��$�Kx/�Sא�C9م��F:א��$�Kx/�Sא�C9م��F:א��$�Kx/�Sא�C9م��F:א��$�Kx/�Sא�C9م��F:א��$�Kx/�Sא�C9م��F:א��$�Kx/�Sא�C9م��F:א��$�Kx/�Sא�C9م��F:א��$�K��������
��m�m�m�m���³��²��±���³��²��±���³��²��±���³��²��±وإمنــــا اســــتحببنا أن يســــلم علـــــى أهلــــه لقولــــه تعـــــاىل:
º��¹��¸��¶��µ��́º��¹��¸��¶��µ��́º��¹��¸��¶��µ��́º��¹��¸��¶��µ��́llll�)4( وألنه إذا استحب له ذلك مع ،

يهـــا األجانـــب كـــان أوىل مـــع األقـــارب، وألـــا حتيـــة نـــدب إليهـــا فلـــم ختتلـــف ف
  حكم األجانب واألقارب كتشميت العاطس.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3131x�H�>3א��=>&�$�Kx�H�>3א��=>&�$�Kx�H�>3א��=>&�$�Kx�H�>3א��=>&�$�Kx�H�>3א��=>&�$�Kx�H�>3א��=>&�$�Kx�H�>3א��=>&�$�Kx�H�>3א��=>&�$�K��������
، وألن يف ذلــــك )6(عــــن ذلــــك �لنهيــــه  )5(وال يتنــــاجى اثنــــان دون واحــــد

انكسـار قلبــه، ألنــه يعتقــد أمـا يكرهــان اطالعــه علــى مـا مهــا فيــه وســرته عنــه 
                                                 

  الحديث قريباً.سبق تخريج  )1(
  في (م): و+نه يعلم. )2(
  في (م): أن يؤذيھم. )3(
  .61سورة النور، اUية:  )4(
  ).287)، الرسالة: (2/355)، التفريع: (2/988انظر الموطأ: ( )5(
)، ومس��لم ف��ي الس��>م، ب��اب: 7/142أخرج��ه البخ��اري ف��ي ا'س��تئذان، ب��اب: ' يتن��اجى اثن��ان دون الثال��ث: ( )6(

  ).4/1717ة ا'ثنين دون الثالث بغير رضاه: (تحريم مناجا
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ة؛ ألنـه قـد وارتيابه ما، وظنه أما يف شيء مـن أمـره، وجيـوز إذا كـانوا مجاعـ
  شركه الباقون فيما يسرت عنه من احلديث فيزول عنه احلزن.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3232x?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�Kx?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�Kx?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�Kx?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�Kx?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�Kx?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�Kx?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�Kx?Oن���א��:Xא��K�(7#��$�K��������
مــا يتصــرف فيــه اإلنســان جبوارحــه علــى ضــربني: منــه مــا يســتحب لــه فعلــه 
بيمينه فإن فعله بشماله أساء وأجزاه، ومنه ما يسـتحب لـه فعلـه بشـماله فـإن 

  كون له عذر يف املوضعني.فعله بيمينه أساء إال أن ي
كالعبــادات الــيت لــيس طريقهــا إزالــة األذى وأوائــل األفعــال   فالضــرب األول

دون اخلــــروج منهــــا وذلــــك كالوضــــوء وتنــــاول الشــــيء مــــن يــــد غــــريه، واألكــــل 
  والشرب واللباس والنعل وما أشبه ذلك كل هذا يستحب له فعله بيمينه.

ك مـن لـتنقيـة األنـف وغـري ذكاالستنجاء واالسـتنثار وخلـع النعـل و   واآلخر
واألصـــل يف  :)1(ه بشـــمالهلـــزالـــة النجاســـة واألذى فهـــذا كلـــه مســـتحب لـــه فعإ

"إذا انتعــل :�وقولــه ، )3())2(كم"منايــ: "إذا توضــأمت  فابــدءوا مب�هــذا قولــه 
ولــتكن اليمــىن أوهلمــا تنعــل  ،وإذا خلــع فليبــدأ بشــماله ،أحــدكم فليبــدأ بيمينــه

: "ال يأكـل أحـدكم بشـماله وال يشـرب �قوله ، و )4(واليسرى أوهلما للخلع"
وقالــــت ، )6( ")5(بشــــماله (فــــإن الشــــيطان يأكــــل بشــــماله ويشــــرب بشــــماله)

  .)7(لوجه ومشاله ملا وراء ذلك �عائشة رضي اهللا عنها: كانت ميينه 
��������

                                                 
  ).614)، الكافي: (2/353)، التفريع: (2/916،922،926انظر: الموطأ: ( )1(
)، وأحم�د: 1/141أخرجه أبو داود ف�ي اللب�اس ب�اب: ف�ي ا'نتف�ال، واب�ن ماج�ه ف�ي الطھ�ارة ب�اب: الت�يمن ف�ي الوض�وء ( )2(

  بان في صحيحه.)، وابن ح1/91)، وصححه ابن خزيمة: (2/254(
  ما بين قوسين من (م). )3(
)، ومس�لم ف�ي اللب�اس والزين�ة ب�اب: اس�تحباب: 7/49أخرجه البخاري في اللباس باب: ينزع نع�ل اليس�رى: ( )4(

  ).3/1660لبس النعل في اليمن أو': (
  ).2/1598أخرجه مسلم في ا+شربة باب: آداب الطعام والشراب وأحكامھا: ( )5(
  ن سقط من (ق).ما بين قوسي )6(
)، ومسلم ف�ي الطھ�ارة ب�اب: 1/50أخرجه البخاري في الوضوء من باب: التيمن في الوضوء من والغسل: ( )7(

  )، بلفظ قريب منه.1/226التيمن في الطھور وغيره: (
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3333x
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�Kx
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�Kx
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�Kx
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�Kx
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�Kx
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�Kx
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�Kx
O4/�وאX�$��|;א�=>&�$�K��������
ن ذلـك عـ �لنهـي رسـول اهللا  )1(وال ينبغي أن ميشي الرجل يف نعـل واحـد

ه ويـؤثر فيـه بـل، وألن ذلـك يشـغل ق)2("لينتعلها مجيعاً أو خيلعها مجيعاً" :وقوله
ضـربا مــن التخيـل واالضــطراب، وألنـه ضــرب مـن الشــهرة والتعـريض؛ ألن مــن 

ونقصـــان املـــروءة وقلـــة التحصـــيل ويطـــرق عليـــه  ييـــراه نســـبه إىل اخـــتالل الـــرأ
ذلـــــك يف الشـــــيء وجيــــوز ) 3(اللهــــو وذلـــــك خــــالف موجـــــب املــــروءة والتصـــــور

اخلفيـــف إذا كـــان هنـــاك عـــذر وهـــو أن ميشـــي يف إحـــدامها متشـــاغالً بإصـــالح 
إىل  األخرى، وإن كان االختيار أن يقف إىل الفراغ منها؛ ألنه ينسـب حينئـذٍ 

يكره، وإمنا تناول له يف العجلة واإلسراع إىل ما ال يأمن قوته فيكون  مما شيءٍ 
  عذرا له. ذلك

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(34349����I:3א��$�K9����I:3א��$�K9����I:3א��$�K9����I:3א��$�K9����I:3א��$�K9����I:3א��$�K9����I:3א��$�K9����I:3א��$�Kxא�^�4م�Cxא�^�4م�Cxא�^�4م�Cxא�^�4م�Cxא�^�4م�Cxא�^�4م�Cxא�^�4م�Cxא�^�4م�C��������
ويســـــتحب للمـــــرء أن يســـــم اهللا عنـــــد أكلـــــه وشـــــربه، وأن حيمـــــد اهللا عنـــــد 

اللهـم  ،كان إذا وضع يده يف الطعـام قـال: "بسـم اهللا  �أنه  يملا رو  )4(فراغه
ــــا فيمــــا رزقتنــــا" ــــن أيب ســــلمة:" ســــم اهللا وكــــل ممــــا )5(بــــارك لن ، وقــــال لعمــــر ب

م قــال: "احلمــد اهللا  إذا فــرغ مــن الطعــا �أنــه  )7(وروى أبــو أمامــة، )6(يليــك"

                                                 
  ).614)، الكافي: (2/353)، التفريع: (2/916انظر الموطأ: ( )1(
)، مسلم في اللباس والزينة ب�اب: اس�تحباب: 7/49في نعل واحد (أخرجه البخاري في اللباس باب: ' يمشي  )2(

  ).3/1660لبس النعل في اليمين أو'..ك (
  في (م): التصديق. )3(
  ).613)، الكافي: (275)، الرسالة: (2/349)، التفريع: (2/927انظر: الموطأ: ( )4(
الترم�ذي ف�ي ا+طعم�ة، ب�اب: م�ا ج�اء ، 40/139أخرجه أبو داود في ا+طعمة، باب: التس�مية عل�ى الطع�ام:  )5(

  )، وقال: حديث حسن صحيح.4/253في التسمية على الطعام: (
)، ومس��لم ف��ي ا+ش��ربة ب��اب: آداب الطع��ام: 6/196أخرج��ه البخ��اري ف��ي ا+طعم��ة ب��اب: ا+ك��ل مم��ا يلي��ه: ( )6(

)3/1599.(  
ب��ه، وقي��ل ثعلب��ه ب��ن عب��د هللا أو اب��ن البل��وى حلي��ف بن��ي حارث��ة اس��مه إي��اس وقي��ل عب��د هللا ب��ن ثعل أب..و أمام..ة: )7(

  ).619سھيل، صحابي (تقريب التھذيب: 
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"احلمـد اهللا  :كـان يقـول  �، وروى أبـو سـعيد أنـه )1(كثرياً وطيباً ومباركاً فيـه"
  .)2(الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني"

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3535x�7yS6/�אSא����������K$� دא�א6S/�א�Kx�7yS$� دא�א6S/�א�Kx�7yS$� دא�א6S/�א�Kx�7yS$� دא�א6S/�א�Kx�7yS$� دא�א6S/�א�Kx�7yS$� دא�א6S/�א�Kx�7yS$� دא�א6S/�א�Kx�7yS$� دא
وينبغي له أن يتناول اللقمة بيمينـه ملـا بينـاه، وال يأكـل إال ممـا يليـه إذا كـان 

، وألن يف تعديـه مـا يلـي )4(: "وكـل ممـا يليـك"�لقولـه  )3(الطعام نوعا واحداً 
، وإذا كان أنواعاً خمتلفة جاز أن جييل يـده يف )5(غريه دناءة وقلة مروءة وأدب

يف ذلــك إىل غــرض صــحيح غــري مســتقبح وهــو إرادة  )6(نواحيــه؛ ألنــه ينســب
  النوع الذي يف الناحية البعيدة عنه.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3636xא�^�4م�$�u>א��=>&�$�Kxא�^�4م�$�u>א��=>&�$�Kxא�^�4م�$�u>א��=>&�$�Kxא�^�4م�$�u>א��=>&�$�Kxא�^�4م�$�u>א��=>&�$�Kxא�^�4م�$�u>א��=>&�$�Kxא�^�4م�$�u>א��=>&�$�Kxא�^�4م�$�u>א��=>&�$�K��������
ه، وإذا ضـاق ئـوال ينبغي أن ينفخ يف طعام وال شراب وال أن يتنفس يف إنا

أنــه  يملــا رو ، )8(القــدح عــن فيــه فــإذا تــنفس أعــاده )7(الــنفس بالشــارب فليــنح
، فقـال لـه رجـل: إين أروى مـن نفـس واحـد ))9ى عـن الـنفخ يف الشـراب �

شـرب قال: "ا �أنه  ي، ورو )10(: فأبن القدح عن فيك وتنفس"�فقال له 
، وألنه إذا تنفس يف اإلناء جاز أن يطـري )11(وأمرأ" أيف ثالثة أنفاس فهذا أهن

  .مع نفسه شيء من ريقه أو أنفعه فتعافه النفس وينسب إىل القذارة
                                                 

  ).6/214أخرجه البخاري في ا+طعمة باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه: ( )1(
)، والترم�ذي ف�ي ال�دعوات ب�اب: م�ا 4/187أخرجه أبو داود في ا+طعمة، باب: ما يق�ول الرج�ل إذا طع�م: ( )2(

  )، وقال ھذا حديث حسن صحيح.5/473عام: (قول إذا فرغ ففرغ من الط
  ).613)، الكافي: (274)، الرسالة: (350-2/349)، التفريع: (2/967انظر: الموطأ: ( )3(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )4(
  في (ق): اداب. )5(
  في (ق): سبب. )6(
  في (ق): فيلنتح.  )7(
  ).613)، الكافي: (275( )، الرسالة:2/350)، التفريع: (2/924انظر: الموطأ: ( )8(
  في (ق): الشرب. )9(
)، 4/269)، الترمذي ف�ي ا+ش�ربة ب�اب: م�ا ج�اء ف�ي كراھي�ة ال�نفخ ف�ي الش�راب: (2/925أخرجه مالك: ( )10(

  وقال: ھذا حديث حسن صحيح.
)، بلفظ "أن النب�ي، ك�ان يت�نفس ف�ي 3/1603أخرجه مسلم ا+شربة، باب: كراھية التنفس في نفس اbناء: ( )11(

  اbناء ث>ثاً ويقول ھو: أروى وأمراً وابرأ" وفي رواية أبي داود "أھنأ" بدل أوري.
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يف اإلنــاء أراقهــا ومل ينفخهــا ووردت  )1((وكــذلك قلنــا إنــه إذا رأى القــدارة)
  الرواية بذلك.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3737x�Iv�<����������H�$�Kאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7
              ، وذكــــر مثلـــه عـــن أيب بكــــر )2(فعـــل ذلـــك �ز الشـــرب قائمـــا؛ ألنــــه وجيـــو 

رضـي اهللا عـنهم  )3(عـن سـعد وابـن عمـر وعائشـة يوعمر وعثمـان وعلـي ورو 
  أمجعني.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3838x��)3&�/6S76�$א����א�Kx��)3&�/6S76�$א����א�Kx��)3&�/6S76�$א����א�Kx��)3&�/6S76�$א����א�Kx��)3&�/6S76�$א����א�Kx��)3&�/6S76�$א����א�Kx��)3&�/6S76�$א����א�Kx��)3&�/6S76�$א����א�K��������

، وألن ذلـك مـن )4(: "أما أنا فال آكل متكئـا"�يكره األكل متكئاً لقوله 
اً للتجـــرب والتعظـــيم، وإذا أراد دفعـــه إىل غـــريه دفعـــه إىل فعـــل األعـــاجم اعتقـــاد

 أيت � ي أنــــهنــــاه مــــن اســــتحباب: التيــــامن علــــى غــــريه، وملــــا رو األميــــن ملــــا بي 
، فقــــال )5(بشـــراب وعــــن ميينــــه أعــــرايب وعــــن مشالـــه أيب بكــــر وعمــــر واألشــــياخ

لألعـــرايب وإن أذنـــت دفعـــت إىل أىب بكـــر"، فقـــال األعـــرايب: ال أوثـــر بنصـــييب 
، وألن ذلــك مــذهب العــرب )7(يف يــده" �رســول اهللا  )6(أحــداً: "فتلــهمنــك 

  وسنتها فإذا أكده الشرع كان أدخل يف الندب وأوىل باالستحباب.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(3939x�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�Kx�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�Kx�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�Kx�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�Kx�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�Kx�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�Kx�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�Kx�muوא��[�Dא����X �$���8A7א6S/�وא�|7�$�K��������

وال جيـوز األكــل والشـرب يف آنيــة الـذهب والفضــة، وال اختـذها لالســتعمال 
  .)8(يف غري ذلك

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
)، ومس�لم 60/248شرب قائما من زمزم أخرجه البخاري ف�ي ا+ش�ربة ب�اب: الش�رب قائم�اً:  �فقد ثبت أنه  )2(

  ).3/1610في ا+شربة باب: في الشرب من زمزم قائما: (
  ).4/226)، الترمذي: (4/109)، أبو داود: (926-2/925أخرج ھذا ا+ثار: مالك: ( )3(
  ).6/201أخرجه البخاري في ا+طعمة باب: ا+كل متكئاً: ( )4(
  ھم كبار الصحابة رضوان هللا عليھم. اQشياخ: )5(
  ).4/1645فتله: أين ألقاه (انظر الصحاح:  )6(
)ّ، ومس�لم ف�ي ا+ش�ربة ب�اب: اس�تحباب: إدارة 6/248+يم�ن ف�ا+يمن: (أخرجه البخاري ف�ي ا+ش�ربة ب�اب: ا )7(

  ).3/1603الماء واللبن ونحوھما عن يمين المبتدئ: (
  ).2/351)، التفريع: (2/924انظر: الموطأ: ( )8(



410 

"الــــذي يشــــرب يف آنيـــة الــــذهب والفضــــة إمنــــا :�ا قلنــــا: ذلــــك لقولـــه وإمنـــ
، وكــذلك األكــل أيضــا ممنــوع؛ ألن املعــىن فيــه )1(جيرجــر يف بطنــه نــار جهــنم"

الء والتجــرب، وألنــه مــن ضــروب ملــوك األعــاجم يَ اخلُــ ويف الشــرب واحــد وهــو
  إذا كان يسرياً. )3(، وجيوز استعمال املضبب)2(واألكاسرة
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4040 �$�K �$�K �$�K �$�K �$�K �$�K �$�K �$�Kxא�<�م��دא�א�<�مxدא�א�<�مxدא�א�<�مxدא�א�<�مxدא�א�<�مxدא�א�<�مxدא�א�<�مxدא �� �� �� �

ــــوم أن يــــوكئ ســــقاءه ــــاءه يويكفــــ )4(وينبغــــي ملــــن أراد الن ــــه  )5(إن ويغلــــق باب
لورود اخلرب بنص ذلـك، وألنـه ال يـأمن أن يتعـدى مـن تركـه  )6(ويطفئ سراجه

نــاء شـــيء مــن اهلـــوام، راعيــه أو أن يعبـــث باإليضــررا إذا مل يكـــن للســراج مـــن 
: أوكـوا السـقاء وأكفـؤا � مـن السـارق، وقـد قـال وأما إغالق الباب: فاحرتازاً 

، ويف )7(فـــإن الفويســـقة تضـــرم علـــى النـــاس بيـــوم" ،نـــاء واطفـــؤوا املصـــباحاإل
  بعض األمهات فصل زائد.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4141x�Iv�<���H�$�Kאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7�>��H�$�Kx�Ivאز�א�|7 �� �� �� �
وقـــال ابـــن عمـــر كنـــا  )8(فعـــل ذلـــك والســـلف �جيـــوز الشـــرب قائمـــا ألنـــه 

  .)9(�نأكل وحنن نسعى ونشرب وحنن قيام على عهد رسول اهللا 
��������
��������

                                                 
)، ومسلم في اللباس والزينة ب�اب: تح�ريم اس�تعمال 60/251أخرجه البخاري في ا+شربة باب: آنية الفضة:  )1(

  ).3/1634ني الذھب والفضة: (أوا
  ).2/806وكسرى: ھو لقب الملوك الفرس (الصحاح:  -على غير قياس -جمع الكسرى اQكاسرة: )2(
  في (ق): المنضب. )3(
  أي شد وربط رأس القربة بالوكاد وھو الخيط. )4(
  أي قبلوه و' يترك للعق الشيطان ولحس الھوام وذوات ا+قذار. )5(
  ).2/350)، التفريع: (2/929(انظر: الموطأ:  )6(
  ).3/1594: (اbناءأخرجه مسلم في ا+شربة باب: ا+مر بتغطية  )7(
  أعاد المصنف ھذا الفصل بعد أن ذكره قريباً. )8(
)، الترمذي في ا+شربة ب�اب: م�ا ج�اء ف�ي النھ�ي 2/1098أخرجه ابن ماجه في ا+طعمة باب: ا+كل قائماً: ( )9(

  )، وقال ھذا حديث صحيح غريب.4/265عن الشرب قائماً: (
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4242x/6���

�`:/�א��I476�$א������Kx/6���

�`:/�א��I476�$א������Kx/6���

�`:/�א��I476�$א������Kx/6���

�`:/�א��I476�$א������Kx/6���

�`:/�א��I476�$א������Kx/6���

�`:/�א��I476�$א������Kx/6���

�`:/�א��I476�$א������Kx/6���

�`:/�א��I476�$א������K� �� �� �� �
عـن  روَ األعاجم، ومل يُـ ي؛ ألنه من ز )1(كره مالك تعمد غسل اليد لألكل

الســلف إال أن خيــاف أن يكــون مــس بيــده شــيئا يكــره أن يباشــر بــه الطعــام، 
وألن ذلك إن كان مقصوداً به املبالغة يف النظافة فيكره له االقتداء باألعـاجم 

ــم أبصــر وأعــرف بتــدبري األمــور وســائرمــع مضــاد2(م العــرب واعتقــادهم أ( 
النظافة؛ ألن التخلق بأخالق العرب يف اجلملة أوىل، والتعلق بآدام وسننهم 

  أحق إال قدر ما ورد به الشرع مبنعه.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4343xم�c7א��وא��#/�وא�)6/�א� �C9��
q:;א��>3Hא�$�Kxم�c6/�א�(7א��وא��#/�وא� �C9��
q:;א��>3Hא�$�Kxم�c6/�א�(7א��وא��#/�وא� �C9��
q:;א��>3Hא�$�Kxم�c6/�א�(7א��وא��#/�وא� �C9��
q:;א��>3Hא�$�Kxم�c6/�א�(7א��وא��#/�وא� �C9��
q:;א��>3Hא�$�Kxم�c6/�א�(7א��وא��#/�وא� �C9��
q:;א��>3Hא�$�Kxم�c6/�א�(7א��وא��#/�وא� �C9��
q:;א��>3Hא�$�Kxم�c6/�א�(7א��وא��#/�وא� �C9��
q:;א��>3Hא�$�K� �� �� �� �

"مـن :�لقوله  )4(اجتناب املسجد والبصل والثوم )3(وينبغي آلكل الكراث
"مـن أكـل هـذه  �قولـه و ، )5(أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مصالنا"
كـان جيتنـب   �أنـه  ي، ورو )6("الشجرة فال يقربن مسجدنا يؤذينـا بـريح الثـوم

  .)8())7(�ذلك ألجل جربيل 
��������
��������
��������

                                                 
ھذا الذي قال: مالك ردھن ابن عبد البر بحديث سليمان رضي هللا عنه "غسل اليد قبل الطعام ينفى الفقر..."  )1(

)، 612-611وقال: إنه صحيح، ولكن قال مال�ك: ل�يس العم�ل علي�ه وق�ال اب�ن وھ�ب يغس�لھا (انظ�ر: الك�افي: (
  ).350)، الفواكه الدواني: (388لة: (شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسا

  في (م): آلة. )2(
  ).1/390بقل معروف (الصحاح: الكراث: )3(
  ).275انظر الرسالة: ( )4(
)، ت وق�ال الھيثم�ي رواه الطبران�ي ف�ي الكبي�ر 4/171أخرجه أبو داود ف�ي ا+طعم�ة ب�اب: ف�ي أك�ل الث�وم: ( )5(

  ).2/20ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 
  ).1/393أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الص>ة باب: نھي من أكل ثوماً أو بص>ً أو كراثاً: ( )6(
في الخضروات من البقول فوجد لھ�ا ريح�اً فس�أل ف�أخبر بم�ا فيھ�ا م�ن  -أي بطبق–أتى ببدر  �فقد روي أنه  )7(

إني أن�اجي م��ن ' تن��اجي" البق�ول، فق��ال قربوھ�ا إل��ى بع��ض أص�حابه ك��ان مع��ه فلن�ا رآه ك��ره أكلھ��ا ق�ال: ك��ل ف��
  ).1/207أخرجه البخاري، في اUذان باب: الثوم النئ والبصل: (

  ما بين قوسين سقط من (م). )8(
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 �أنه  ي، ورو )2(بذلك �ألمره  )1(م من الدسمب غسل اليد والفيستح

، وإن مل يكــن يف طعامــه ذلــك )3(فمضــمض، وقــال: إن لــه دمســا" شــرب لبنــاً 
  .)4(كان بطن قدمه  �أن منديل عمر  يفليس عليه غسل يده، وقد رو 

z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(z/#(4545xא�74س��Iو����.�HG�Kxא�74س��Iو����.�HG�Kxא�74س��Iو����.�HG�Kxא�74س��Iو����.�HG�Kxא�74س��Iو����.�HG�Kxא�74س��Iو����.�HG�Kxא�74س��Iو����.�HG�Kxא�74س��Iو����.�HG�K  

إىل وليمــــة  ي: "مــــن دعــــ�لقولــــه  )5(وال بــــأس باإلجابــــة إىل وليمــــة لعــــرس
إليها من احلضـور دعـوة خلتـان وغريهـا،  يفينبغي أال ميتنع من دع )6(جب"فلي

  .)7(وإن أجاب إىل ذلك فال بأس وإن امتنع فال بأس
وإمنــا اســتحببنا حضــور وليمــة النكــاح، ألن يف ذلــك معونــة علــى إظهــاره، 

ولـيس عليـه أن يأكــل وإمنـا عليــه أن  ،واملبالغـة يف إعالنـه وذلــك مسـتحب فيــه
إىل وليمــة فليجــب فــإن كــان مفطــراً فليأكــل وإن  ي: "مــن دعــ�حيضـر لقولــه 

أي فليـــدع، وهـــذان إذا كانـــت الوليمـــة (خاليـــة مـــن  )8(كـــان صـــائما فليصـــل"
اللعـــب واملنكـــر كالطبـــل والزمـــر، وإن كـــان فيهـــا شـــيء مـــن ذلـــك فـــال ينبغـــي 

  .)9(حضوره إال أن يكون خفيفا ال ينكر نوعه فال بأس به)
��������

                                                 
  ).614)، الكافي: (274أنظر الرسالة: ( )1(
أخرج الترمذي حديث "من نام وفي يده غمر من فأصابته شيء ف> يل�ومن إ' نفس�ه" ف�ي ا+طعم�ة ب�اب: م�ا  )2(

  )، وقال ھذا حديث حسن غريب.4/255ھية البتوته وفي يده ريح غمر: (جاء في كرا
)، ومس�لم ف�ي الح�يض، ب�اب: نس�خ الوض�وء مم�ا 6/247أخرجه البخاري في ا+شربة، باب: ش�رب الل�بن: ( )3(

  ).1/274مسته النار: (
) وش����رح ص����حيح البخ����اري 'ب����ن 3/318) والطبق����ات الكب����رى(13/321ج����امع ا+حادي����ث للس����يوطي (  )4(

' نجد مثل ذلك الطعام إ' قلي>ً فإذا نحن وجدناه ل�م  �) ، وروى عن جابر قال: كنا زمن النبي 9/506بطال(
  ).214-6/213يكن لنا مناديل إ' أكفنا وسواعدنا وأقدامنا...(أخرجه البخاري في ا+طعمة باب: المناديل: 

  .)614)، الكافي: (2/355)، التفريع: (2/546انظر: الموطأ: ( )5(
  )2/1054أخرجه ملم في النكاح باب: ا+مر بإباحة الداعي إلى دعوة: ( )6(
  وأن امتنع ف> بأس: سقطت من (م). )7(
  سبق تخريج الحديث قريباً. )8(
  ما بين قوسين سقط من (ق). )9(
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يكــــــره يف اجلملــــــة ألهــــــل الفضــــــل التســــــرع إىل إجابــــــة الطعــــــام والتســــــامح 

؛ ألن فيه مذلـة، ودنـاءة وإضـاعة للتصـاون وأخـالق ذوي اهليئـة عنـد )1(بذلك
جرأتــه عليــه وانبســاطه، و دمــاءة الــنفس ونســبة فاعلــه إىل الشــره ودنــاءة الــنفس 

 ،)2(ه عليــهن يتعلـق بـه حقـوق النـاس واعتقـاد منـوسـيما إذا كـان حاكمـاً أو ممـ
  .)3(يده يف قصعة أحد إال ذل له وقد قيل: ما وضع أحد

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4646xMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�KxMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�KxMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�KxMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�KxMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�KxMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�KxMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�KxMز�>Pد�א�J,و�\A7;א�Mد����$�K��������
: "مـــن �لقولـــه  )4(عيـــادة املســـلم أخـــاه إذا مـــرض مســـتحبة منـــدوب إليهـــا
"ال  :�قولــه و "، )5(حـق املسـلم علــى املسـلم ثــالث: فـذكر ويعــوده إذا مـرض

فـإذا  )7(إذا عاد الرجـل املـريض خـاض الرمحـة"، وروي: )6(تقاطعوا وال تدابروا"
  .)8(قعد عنده قرت فيه"

"ويشــهد : �لقولــه  )9(وشــهادة جنازتــه آكــد يف االســتحباب: مــن عيادتــه
، وألنــه إىل الــدعاء لــه بعــد املــوت أحــوج منــه إليــه حــال )10(جنازتــه إذا مــات"

  احلياة.
��������
��������
��������

                                                 
  ).614)، الكافي: (2/355انظر: التفريع: ( )1(
  عليه: سقطت من (ق). )2(
  ) 4/3) ومواھب الجليل : ( 13/345الذخيرة للقرافي: (  )3(
  ).615)، الكافي: (267)، الرسالة: (2/946انظر: الموطأ: ( )4(
  سبق تخريج الحديث. )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
  شبه الرحمة بالماء في الخوض. خاض الرحمة: )7(
  ).2/946أخرجه مالك في الموطأ: ( )8(
  ).167انظر الرسالة: ( )9(
  سبق تخريج الحديث. )10(
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��m�m�m�mR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��OSSSS����������T��T��T��Tلقولــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل: )2(حــــــــــرام )1(والغيبــــــــــة

[��Z��Y��X��W�V��U[��Z��Y��X��W�V��U[��Z��Y��X��W�V��U[��Z��Y��X��W�V��Ullll)3( ،اآلثــار يف  مــن وملــا روي
إىل العــداوة والبغضــاء وإفســاد املــودات  ىمنعهـا والنهــي عنهــا، وألن فيهــا مــؤد

  .وذلك ضد املأمور به ،وتولد األحقاد
ـــــة ألهـــــل ا  ـــــورع حفـــــظ ألســـــنتهم وجيـــــب يف اجلمل ـــــم والفضـــــل وال ـــــدين والعل ل

واستعمال الصمت واإلقالل من الكالم إال فيما ال بد منه وما تدعوا احلاجة 
إليه من دعاء أو قراءة أو درس أو تعليمه أو مصلحة حال اإلنسـان، فـإن يف 
اإلكثــــار منــــه الســــقط واخلطــــل والتعــــريض للزلــــل وملثــــل ذلــــك مــــدح العلمـــــاء 

، )5(قــل كالمــه )4(محــه اهللا: مــن عــد كالمــه مــن عملــهالصــمت، وقــال مالــك ر 
أن عمــــر دخــــل علــــى أىب بكــــر الصــــديق رضــــي اهللا عنهمــــا وهــــو جيبــــذ  يورو 

  .)6(بلسانه ويقول: هذا أوردين املوارد
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(4949x%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�Kx%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�Kx%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�Kx%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�Kx%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�Kx%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�Kx%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�Kx%�:>9��?3O�.Gل�و�H79��[�D��.�83w3�7وא�A7!א�=>&�$�K��������

ريــر حمــرم علــى "احل: �لقولــه  ،)7(لــبس احلريــر ممنــوع للرجــال مبــاح للنســاء
  .)9(، وقوله: "لباس من ال خالق له")8(ذكور أميت"

                                                 
  وھو أن يذكر أخاه بما يكره من العيوب. الغيبة: )1(
  ).613،615)، الكافي: (267)، الرسالة: (2/987انظر: الموطأ: ( )2(
  .12سورة الحجرات، اUية:  )3(
  في (م): من عمله. )4(
  ).272)، الرسالة: (912-2/911انظر: الموطأ: ( )5(
  ).2/988أخرجه مالك في الموطأ: ( )6(
  ).272)، الرسالة: (2/351)، التفريع: (2/912موطأ: (انظر: ال )7(
)، واب����ن ماج����ه ف����ي اللب����اس ب����اب: ل����بس 4/330أخرج����ه أب����و داود اللب����اس ب����اب: الحري����ر للنس����اء: ( )8(

) والترمذي لف�ى اللب�اس 8/138)، والنسائي في الزينة باب: تحريم الذھب على الرجل: (2/1189الحرير...:(
  ) وقال حسن صحيح.4/189باب: في الحرير والذھب: (

) ومس��لم ف��ي اللب��اس ب��اب: اس��تعمال إن��اء 1/214أخرج��ه البخ��اري ف��ي الجمع��ة ب��اب: يل��بس أحس��ن م��ا يج��د:  )9(
  ).3/1639الذھب: (
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         جيــــوز للنســــاء، ألن الزينــــة مبــــاح هلــــن، وألن ذلــــك يــــنفعهن عنــــد األزواج،و 
               وجيــــوز )2(عنــــه للرجــــال �لنهيــــه  )1(وكــــذلك التخــــتم بالــــذهب ممنــــوع للرجــــل

  للنساء.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(50507A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�K7A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�K7A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�K7A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�K7A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�K7A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�K7A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�K7A7!א�l:Aو�U_א�x�אز���H�$�Kxxxxxxxx��������

، وكرهـــه )4(؛ ألنـــه لـــيس مـــن احلريـــر وقـــد لبســـه الســـلف)3(وجيـــوز لـــبس اخلـــز
وإن دعت ضرورة إىل لبس احلرير جاز، وقد رخص يف  ،مالك ألجل السرف

  .)5(م يف الثوب وشبههلَ اليسري منه كالعَ 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(5151x��#وא��/�L�I3�8א�)O�Kx��#وא��/�L�I3�8א�)O�Kx��#وא��/�L�I3�8א�)O�Kx��#وא��/�L�I3�8א�)O�Kx��#وא��/�L�I3�8א�)O�Kx��#وא��/�L�I3�8א�)O�Kx��#وא��/�L�I3�8א�)O�Kx��#وא��/�L�I3�8א�)O�K��������

، )6( ثوبوال جيوز التماثيل يف بناء أو لباس أو فراش إال أن يكون رقما يف
فيـــه   تــدخل بيتــاً  "إن املالئكــة ال:عنــه وتشــديده وقولــه  �واألصــل فيــه يــه 
، )8(وقولــه: "أشــد النــاس عــذاباً يــوم القيامــة املصــورون"، )7(كلــب وال صــورة"

، )9(حيـوا مـا خلقـتم"أ"إن أصحاب هذه الصور يقال هلـم يـوم القيامـة  :قولهو 
               ئكــــة تــــدفعين يف القــــرام الــــذي"مل تــــزل املال:لعائشــــة رضــــي اهللا عنهــــا  قولــــهو 

  .)10(نصبتيه"
  

                                                 
  ).272)، الرسالة: (2/351)، التفريع: (2/912انظر: الموطأ: ( )1(
س ب�اب: ف�ي تح�ريم خ�اتم ال�ذھب: )، ومس�لم ف�ي اللب�ا7/50أخرجه البخاري في اللباس باب: خواتيم الذھب:  )2(

30/1654.  
  ).168اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من دبرھا (المصباح المنير: الخز: )3(
أنھ��ا كس��ت عب��د هللا ب��ن الزبي��ر مط��رف خ��ز كان��ت عائش��ة تلبس��ه  �فق��د روى مال��ك ع��ن عائش��ة زوج النب��ي  )4(

  ).2/912(الموطأ: 
  ).272)، الرسالة: (2/351)، الرسالة: (2/912انظر: الموطأ ( )5(
  ).270)، الرسالة: (2/352انظر: التفريع: ( )6(
)، ومس��لم ف��ي اللب��اس 2/16أخرج��ه البخ��اري ف��ي البي��وع ب��اب: التج��ارة فيم��ا يك��ره لبس��ه للرج��ال والمس��اء: ( )7(

  ).3/1619والزينة باب: ' تدخل الم>ئكة بيتاً فيه كلب و' صورة: (
  ).3/1667زينة بابك تحريم تصوير صورة الحيوان: (أخرجه مسلم في اللباس وال )8(
  ھو جزء من الحديث الذي قبل ھذا. )9(
) بلفظ اميطي عنا قرام�ك 1/99أخرجه البخاري في الص>ة باب: إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير: ( )10(

  ھذا فإنه ' تزال تصاوير تعرض في ص>تي...".
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 )1(�عـــــن النـــــيب  يواالختيـــــار التخـــــتم يف اليســـــار؛ ألن ذلـــــك هـــــو املـــــرو 

ل بعـض والسلف األكثر منهم، وألن خالفه قد صار كالشعار للمبتدعـة، علـ
  أصحابنا بأن املتناول باليمني ليوضع الشمال.
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؛ ألن ذلــك مــن )2(يكــره أن يلــبس النســاء مــن الرقيــق مــا يبــني منــه أبــدان

"كاسـيات يف الـدنيا  �عنها، ويف ذلـك قـال النـيب  يالتربج وإبداء الزينة املنه
 ةفصــح نأ ي، ورو )3(عاريــات يــوم القيامــة ال يــدخلن اجلنــة وال جيــدن رحيهــا"

ن دخلت على عائشة وعليها مخار رقيـق فشـقته عائشـة رضـي بنت عبد الرمح
  .)4(تها مخاراً كثيفاً سَ اهللا عنها وكَ 
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: "ال ينظر اهللا يـوم �لقوله  )5(وال جيوز ألحد أن جير ثوبه بطراً وال خيالء
  .)6("، وروي "خيالءالقيامة إىل من جير إزاره بطراً"

يســــتحب تقصــــري الثيــــاب إرادة التواضــــع ولينفــــي عــــن الرجــــل اخلــــيالء يف و 
، ويف احلــديث: "بينمــا رجــل ممــن كــان قــبلكم )7(املشــية واللبســة املتوعــد عليهــا

يتبخــرت يف حلــة فــأمر اهللا عــز وجــل األرض أن تبلعــه فهــو يتجلجــل فيهــا إىل 

                                                 
في ھذا وأشار إلى الخنصر اليسري، أخرجه مس�لم ف�ي اللب�اس  �ي فقد روي عن أنس أنه قال كان خاتم النب )1(

  ).3/1659باب: في لبس خاتم في الخنصر من اليد: (
  ).270)، الرسالة: (2/353)، التفريع: (2/913انظر الموطأ: (  )2(
  .3/168أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات:  )3(
  ).2/913طأ: (أخرجه مالك في المو )4(
ھ��و الطغي��ان وتج��اوز الح��د، والخ��ي>ء ھ��ي الحرك��ة وتل��ون وكب��ر وعج��ب (معج��م مق��اييس اللغ��ة:  البط..ر: )5(

)1/262ّ،235.(  
أخرج��ه البخ��اري ف��ي اللب��اس ب��اب: م��ن ج��ر ثوب��ه م��ن الخ��ي>ء، ومس��لم ف��ي اللب��اس ب��اب: تح��ريم ج��ر الث��وب  )6(

  خي>ء.
  ).270)، الرسالة: (2/353)، التفريع: (2/914انظر الموطأ: ( )7(
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عليه فيمـا  حاف ساقيه ال جنا ص"إزرة املؤمن إىل أن:�، وقال )1(يوم القيامة"
  .)2(ما زاد ففي النار"بينه وبني الكعبني ف

ومـا زاد عليـه  ،ك حنو الشـربلوهذا للرجال فأما للنساء فلهن الزيادة على ذ
 قـال: �أن أم سلمة قالـت فكيـف بالنسـاء يـا رسـول اهللا  يإىل الذراع ملا رو 

ن تبـــدوا أســـواقهن وأقـــدامهن قـــال: "فـــذراع وال يـــزد : إذاً ت"يـــرخني شـــرباً" قالـــ
  .)3(عليه"
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عنـــــه، وعلـــــى ثـــــوب خمتلـــــف  يعلـــــى غـــــري ثـــــوب منهـــــ )4(اشـــــتمال الصـــــماء

، واألصـل فيـه مـا )5(عنـه أيضـا يواالحتبـاء علـى غـري ثـوب منهـ ،أصحابنا فيه
اشــتمال الصــماء وأن حيتــىب الرجــل يف ثــوب  :ــى عــن لبســتني �أنــه  ي"رو 

  .)6("ءواحد ليس على فرجه منه شي
ووجه اجلواز إذا كان على الثوب أن املنع من ذلـك خيفـة انكشـاف العـورة 

مـــن هـــذا جـــاز، ووجـــه املنـــع عمـــوم النهـــي؛ ألن املنـــع مـــن ذلـــك لصـــفة أفـــإذا 
  اللبسة وذلك موجود وإن كانت من وراء ثوب.

��������
��������

                                                 
)، وفي مسلم بلفظ قريب منه: في اللباس باب: تحريم التبختبر ف�ي المش�ي: 2/494أخرجه بھذا اللفظ أحمد: ( )1(

)3/1654.(  
)، وابن ماجه واللباس باب: موض�ع ا'زر 4/353أخرجه أبو داود في اللباس باب: في قدر موضع اbزر: ( )2(

  ).2/914)، ومالك (2/1183أين ھو: (
)، والنس��ائي ف��ي الزين��ة ب��اب: دي��ول النس��اء: 4/365أخرج��ه أب��و داود ف��ي اللب��اس ب��اب: ف��ي ق��در ال��ذيل: ( )3(

  .20/915، مالك: 8/9184(
ھ��ي أن يش��تمل الرج��ل ب��الثوب الواح��د عل��ى أح��د ش��قيه فيب��دو أح��د ش��قيه ل��يس علي��ه ث��وب  : اش..تمل الص..ماء )4(

أصابه شيء يريد ا'حتراس منه وا'تقاء بيديه تعذر علي�ه وسميت صماء +ن يده حينئذ تصير داخل ثوبه فإن 
  ).2/38وإن أخرجھا من تحت الثوب انكشفت عورته (انظر الفواكه الدواني: 

  ).271)، الرسالة: (2/353)، التفريع: (2/917انظر: الموطأ: ( )5(
  ).7/42أخرجه البخاري في اللباس باب: ا'حتباء في ثوب واحد ( )6(
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نــدوب وحمظــور ومكــروه : واجــب وم)1(اهــمجلــة أقســام اللبــاس مخســة متعلق

، )2(ومبـــاح وهـــذه األحكـــام تثبـــت علـــى وجهـــني: أحـــدمها علـــى وجـــه العمـــوم
، وثبــوت هــذه األحكــام )3(ا وجهــانهـواألخـرى علــى وجــه اخلصــوص مث متعلق

هلـا ضـربان: راجـع إىل حــق اهللا عـز وجـل وراجـع إىل حــق اإلنسـان وحنـن نبــني 
  .)4(مجلة ذلك

وهــذا القســم عــام غــري  )5(النــاسفمــا يســرت العــورة عــن أعــني  أمــا الواجــب
خاص وهو الراجع إىل حق اهللا تعاىل، وأما الراجع منـه إىل حـق اإلنسـان فمـا 

الــربد ويســتدفع بــه الضــرر يف احلــروب ومــا أشــبه ذلــك، ولســنا و يقــي مــن احلــر 
 مل )6(نريــد أنــه يرجــع إىل حــق املخلــوق أنــه جيــوز لــه تركــه ألنــه لــو كــان كــذلك

يف  د أنـه جيـب ألجـل املخلـوق ال لعبـادة هـو شـرطٌ نصفه بأنه واجب وإمنا نريـ
  صحتها وهذا أيضا عام غري خاص.

علــى التقســيم الـــذي ذكرنــاه فمــا هــو حلــق اهللا كـــالرداء يف  فأمــا المنــدوب
يف  الــة يف األعيــاد ومــيات اجلميــاجلماعــة وأن ال يعــرى منكبيــه مــن شــيء والث

بيـــنهم ومـــا ال معـــىن ذلـــك، والراجـــع إىل حقـــوق املخلـــوقني مـــا يتجملـــون بـــه 
يزدرى بصاحبه وال ينقص من مروءته وهذا من حقوق اآلدميـني وهـو عـام يف 

  الندب.
  :: فعلى ضربني عام وخاصفأما المحظور

                                                 
  سقطت من (م).متعلقھا:  )1(
  في (م): على وجه المنط ظ وھو خطأ. )2(
  في (م): وجھات. )3(
  ).271)، الرسالة: (2/353)، التفريع: (2/91انظر الموطأ: ( )4(
  في (م): المخلوقين. )5(
  في ق له ذلك. )6(
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واألول  ،راجع إىل نوع امللبـوس وراجـع إىل صـفة اللـبس :منه ضربان فالعام
  ،منه السرف الزائد على القدر املأذون فيه

ُ
بطر، خرج صاحبه إىل اخليالء والامل

والثــاين منــه اشــتمال الصــماء واحلبــوة علــى غــري ثــوب وهــذا عــام يف كــل البــس 
وخصوصــه يف الصـــفة خمتلـــف فيـــه: أعـــين إذا اشــتمل الصـــماء مـــن فـــوق ثـــوب 

  ..وهذا يسرت العورة
فعـه  علـى أحـد جانبيـه فـال ر يلتحـف بـالثوب وي نأ :صفة اشـتمال الصـماء

  ..يكون ليده موضع خيرج منه ولذلك مسي الصماء
تباء مذهب العرب وصـفته: أن جيلـس ويضـع ركبتيـه (ويـدير ثوبـه مـن حاالو 

ويشده حىت يكون كاملعتمد عليه واملستند  )1(وراء ظهره إىل أن يبلغ به ركبته)
إليـه، وهـذا إذا كــان حتتـه الثـوب يســرت العـورة فهـو داخــل يف قسـم املبــاح، وإن  

منــــه التلــــثم ..و كـــان علــــى غـــري ثــــوب فهـــو حمظــــور ألدائـــه إىل كشــــف العـــورة 
  ..ة وقد ذكرناهالوتغطية األنف يف الص

بــاحلرير وحترميــه للــذكور دون اإلنــاث ولــيس مــن هــذا البــاب:  وأمــا الخــاص
؛ ألن ذلــــك ال يرجــــع إىل  اللــــبس، وإمنــــا يرجــــع إىل محــــل )2(الثــــوب الــــنجس

ــــذي فيــــه جناســــ علــــى حــــد منعــــه أن  ةالنجاســــة بــــدليل منعــــه لــــبس الثــــوب ال
لـــك بلـــبس، ومنــه التخـــتم بالــذهب إن عـــد لبســـا يســتعملها يف بدنـــه ولــيس ذ

ومنه لبس املخـيط يف اإلحـرام، وكـل هـذا القسـم يرجـع إىل حـق اهللا ولعـل فيـه 
  ما يرجع إىل حق اآلدميني والظاهر األول.

فنقيض املندوب إليه فيغنينا عن التفصيل، ومنه يف اجلملـة :  وأما المكروه
م كــالتعميم بغــري حتنيــك، مــا خــالف زي العــرب وأشــبه زي األعــاجم وعــادا

                                                 
  ما بين قوسين سقط من (ق). )1(
  في (م): الذي فيه نجاسه. )2(



420 

، وتـــرك الـــرتدي ومـــا أشـــبه ذلـــك؛ ألن )1("تلـــك عمامـــة الشـــيطان" ي:وقـــد رو 
  عنه. يومذهبه إال قدر ما  �سنة العرب ومذاهبها هي سنة النيب 

فما يرجـع إىل نـوع امللبـوس كـالقطن والكتـان والصـوف، وإىل  وأما المباح:
ومنـــه راجـــع إىل صــــفة  ،ءصـــفته كـــالقميص واملناديـــل والعمـــائم وثيــــاب النســـا

اللـــبس كـــالرداء واالحتبـــاء والســـدل وهـــو أن يطـــرح رداءه علـــى منكبيـــه ويبقـــى 
 ،وسطه على رأسه أو ظهره، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا على ما بينـاه

  وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أغفلناه.
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وال جيوز للنساء إال من علة إمـا  دخول احلمام جائز للرجال إذا كان مبئازر
مـــن مـــرض ال يصـــلحه إال احلمـــام أو احلاجـــة إىل االغتســـال حلـــيض أو نفـــاس 

  .)2(سخان املاء يف غريه وما أشبه ذلكإلشدة الربد وتعذر 
"احلمام بيت ال يسرت فيه ال :�وإمنا فرقنا بني الرجل واملرأة يف ذلك لقوله 

يدخلــه إال مبئــزر، وال امــرأة تــؤمن بــاهللا  حيــل لرجــل يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر أن
أن نســـوة مـــن أهـــل محـــص  ي، ورو )3(واليـــوم اآلخـــر أن تدخلـــه إال مـــن علـــة"

دخلن علـى عائشـة رضـي اهللا عنهـا فقالـت لعلكـن مـن النسـاء الـاليت يـدخلن 
" يقـول: �احلمامات قلن: إنا لنفعل ذلك فقالت أمـا إين مسعـت رسـول اهللا 

غــري بيــت زوجهــا فقــد هتكــت مــا بينهــا مــا بــني اهللا  ة نزعــت ثياــا يفأميــا امــرأ
إن هـــذا النهــــي إمنـــا كــــان يف  :، وقــــال بعـــض متــــأخري أصـــحابنا)4(وجـــل ز عـــ

                                                 
  لم أعثر عليه. )1(
  ).611)، الكافي: (271)، الرسالة: (2/356فريع: (انظر: الت )2(
)، وقال ھذا حديث حس�ن غري�ب ون�ص 5/104أخرجه الترمذي في ا+دب باب: ما جاء في دخول الحمام: ( )3(

الحديث: "من كان يؤمن با� واليوم اUخر ف> يدخل الحمام بغير أزار ومن كان يؤمن ب�ا� والي�وم اUخ�ر ف�> 
  م..." وليس فيه "...و' من علة".يدخل حليلته الحما

)، 2/12334)، واب�ن ماج�ه ف�ي ا+دب ب�اب: دخ�ول الحم�ام (4/301أخرجه أبو داود في الحم�ام ف�ي أول�ه: ( )4(
  ) وقال ھذا حديث حسن.5/105والترمذي في ا+دب باب: ما جاء في دخول الحمام: (
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الوقـــت الـــذي مل يكـــن للنســـاء مفـــرداً، فأمـــا اليـــوم فقـــد زال ذلـــك فيجـــب أن 
  جيوز.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(5858x8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�Kx8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�Kx8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�Kx8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�Kx8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�Kx8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�Kx8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�Kx8,א�|�74وא���/nو�=>&�$�K��������
ن اهللا الواصـــــــلة : "لعــــــ�لقولـــــــه  ،)1(ووصــــــل الشــــــعر والوشـــــــم ممنــــــوع منــــــه

  اً وتدليساً.ر واملعىن يف ذلك أن فيه غرو  ،واملستوصلة والوامشة واملستومشة"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(5959x�m_א�$�Kx�m_א�$�Kx�m_א�$�Kx�m_א�$�Kx�m_א�$�Kx�m_א�$�Kx�m_א�$�Kx�m_א�$�K��������

  .)3(جائز وتركه واسع إال بالسواد فإنه يكره )2(واخلضاب
، )4(كــان خيضــب باحلنــاء والكــتم  �وإمنــا قلنــا: إنــه جــائز، ألن رســول اهللا 

: كــان )6(، وقــال مالــك)5(اهللا عــنهم عــن أيب بكــر وعمــر عثمــان رضــي يورو 
يدل على ذلك أن عائشة رضـي اهللا عنهـا  :، قال)7(ال خيضب �رسول اهللا 

فلــو كــان رســول خيضــب لذكرتــه، ، )8(ســئلت وقالــت: كــان أبــو بكــر خيضــب
  .ألنه ال جيوز أن خيفى ذلك عليها

           وأنــه  ،وإيهامــا أنــه خلقــة ،وإمنــا كــره الســواد ألن ذلــك تدليســا علــى النســاء
بـــاق علـــى الشـــباب: فتـــدخل املـــرأة علـــى ذلـــك ولـــو عرفـــت أنـــه خضـــاب مل 

  عليه. تدخل
  

                                                 
  ).270انظر الرسالة:( )1(
)، ومس��لم ف��ي اللب��اس ب��اب: تح��ريم فع��ل الواص��لة 7/63الموص��ولة: (أخرج��ه البخ��اري ف��ي الن��اس، ب��اب:  )2(

  ).3/1677والمستوصلة: (
  الخضاب: الحناء. )3(
  ).272)، الرسالة: (2/353)، التفريع: (2/949انظر: الموطأ: ( )4(
)، وقال الھيثمي: رواه البزار وفي�ه يح�ي ب�ن أب�ي كثي�ر أب�و النفي�ر وھ�و ض�عيف ج�دا 4/163أخرجه أحمد: ( )5(

  ).5/2019)، والكتم: نبت فيه حمرة يخلط مع الوسمة للخضاب ا+سود (الصحابي: 5/163(مجمع الزوائد: 
  ).8/433)ّ، وابن أبي شيبة: (2/950انظر: الموطأ: ( )6(
  في ق: وقالوا. )7(
  ).2/90الموطأ: ( )8(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6060xMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�KxMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�KxMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�KxMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�KxMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�KxMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�KxMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�KxMN7;�.�/H7א��M�9y�8A7��$�K��������
"إن :�قولـه و ، )1(وال خيلو رجل بامرأة ليست منـه مبحـرم للنهـي عـن ذلـك

أن الشــيطان يــدعوه إىل املعصــية مــع اخللــوة،  :وفائدتــه، )2(الشــيطان ثالثهمــا"
ال حيــــدث نفســــه  أو، وخــــاف أن يطلــــع عليــــه ،كــــان معهــــا غــــريه راقــــبهن  وإذا

خشــــية اهللا مــــن مواقعــــة املعصــــية ال رهبــــة مــــن  )3( بــــذلك فيكــــون علــــى أصــــل
  اخللق.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6161x
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�Kx
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�Kx
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�Kx
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�Kx
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�Kx
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�Kx
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�Kx
Oوא�Q�!�$�e>LBم�א�X�K��������
للنهي عن  )4(مع رجالن وال امرأتان متعريني يف حلاف أو إزار واحدتوال جي

  عورة صاحبه.، وألن كل واحد يرى )5(ذلك
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6262x7#�א��\`�$�Kx7#�א��\`�$�Kx7#�א��\`�$�Kx7#�א��\`�$�Kx7#�א��\`�$�Kx7#�א��\`�$�Kx7#�א��\`�$�Kx7#�א��\`�$�K��������

ويكــره إىل الشــابة إال لعــذر مــن شــهادة أو عــالج ، جيــوز النظــر إىل املتجالــة
واملتجالة  ،، ألن الشابة ال تؤمن الفتنة ا والتلذذ بالنظر إليها)6(أو غري ذلك

��m�m�m�m����[�����Z��Y��X��W����[�����Z��Y��X��W����[�����Z��Y��X��W����[�����Z��Y��X��Wقـــد زال منهـــا هـــذا املعـــىن، وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل:
_�� �̂�]���\_�� �̂�]���\_�� �̂�]���\_�� �̂�]���\����������e��d����c��b��a��`��e��d����c��b��a��`��e��d����c��b��a��`��e��d����c��b��a��`

ffffllll)7( اآلية.  
"فإنـه أحـرى  :ذلـك وقولـه �اخلطبـة إلباحتـه  دوجيوز النظـر إىل الشـابة عنـ

م؛ ألن ذلك ال جيـوز ر منها على حمُ  )9(، وال جيوز أن يطلع)8(أن يؤدم بينكما"
  إال بالعقد املبيح له.

                                                 
  ).612)، الكافي: (270-269)، الرسالة: (2/354انظر التفريع: ( )1(
  ).6/215)، عن جابر مرفوعاً، وعن ابن عباس معناه متفق عليه (إرواء الغليل: 3/339مد: (أخرجه أح )2(
  في (م): أفضل. )3(
  ).611)، الكافي: (271)، الرسالة: (2/356انظر: التفريع: ( )4(
د" "' يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، و' تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواح� �في قوله  )5(

  ).0/266أخرجه مسلم يف الحائض باب: تحريم النظر إلى العورات: 
  ).611)، الكافي: (270-269)، الرسالة: 2/350انظر التفريع: ( )6(
  ).60سورة النور اUية: ( )7(
  )، وصححه.2/165)، والحاكم: (1/599أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: النظر إلى المرأة: ( )8(
  في ق: أن ينضم ) 9(



423 
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���=&�MN7;6/�אN�K��������
مــن عبيــدها الـذي يــؤمن منـه التلــذذ ــا  )1(ة مــع الوغـدوجيـوز أن تأكــل املـرأ

وأن يــرى شــعرها، وال جيــوز ذلــك مــع الشــاب الــذي رمبــا حدثتــه نفســه مبحــرم 
  .)2(منها أو املرغوب فيه لنظافته

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6464x��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�Kx��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�Kx��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�Kx��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�Kx��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�Kx��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�Kx��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�Kx��F;وא�49]�وא��J9א����mO�$�K��������
ال جيوز تعمد حضور اللهـو واللعـب وال شـيء مـن املالهـي املطربـة كالطبـل 

يســـتعمل يف النكـــاح مـــن يف معنـــاه، وقـــد رخـــص مـــن ذلـــك فيمـــا  ومـــا والزمـــر
  :)3(الدف والكرب

، )mmmms��r������q��p��os��r������q��p��os��r������q��p��os��r������q��p��ollll)4 يف منعـــــه قولــــه تعـــــاىل: واألصــــل 
ما يدعوا إىل املعاصي عنه املتوعد عليه، ألن فيه  يوألن ذلك من املنكر املنه

ــواآلثــام وحيُ  روءة وزوال ورمبــا أدى إىل هتــك املــ ،ن شــرب اخلمــر وذلــك ممنــوعس
  التصاون.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6565x�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��Kx�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��Kx�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��Kx�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��Kx�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��Kx�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��Kx�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��Kx�.7^;ن�א�!S�.א��7 ن��M%7א<�Z���J>א��K��������

 وال جيوز قراءة القرآن باألحلان املطربة واملشـبهة باألغـاين إعظامـا لـه وتنزيهـاً 
، وألن مثرة قراءتـه اخلشـية اهللا وجتديـد التوبـة عنـد مسـاع )5(عن األغاين واملناكري

مثالــه والشــوق إىل موعــوده وذلــك ينــايف واالعتبــار برباهينــه وقصصــه وأ همواعظــ
  ..مساعه )6(تلحينه واعتقاد االطراب بطيب

وإىل حتريـر  ،نـهموينبغي تقسيم قراءته إىل تفخيم وإعظـام فيمـا يليـق بـذلك 
وترقيـــق علـــى حســـاب املـــواعظ املقـــرؤة منـــه واحلـــال املقـــرءة فيهـــا، وقـــد نبـــه اهللا 

                                                 
  ).666)والمصباح المنير: 613الوغد: يطلق على العبد الذي ليس له منظر وكان قبيح الصورة (الكافي:  )1(
  ).612)، الكافي: (3/350انظر التفريع: ( )2(
  .280انظر الرسالة:  )3(
  .55سورة القصص، اUية:  )4(
  .280انظر: الرسالة:  )5(
  في (م): يطبه. )6(
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mmmm��X��W��X��W��X��W��X��W :تعــاىل علــى مــا ذكــره مـــن تقســيم وصــفتها بقولــه تعـــاىل
���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Y���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Y���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Y���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Y

ggggllll)1( ،:وقولــــــه تعــــــاىل�m�m�m�m��g��f��e���d���c��b��a��g��f��e���d���c��b��a��g��f��e���d���c��b��a��g��f��e���d���c��b��a
��h��h��h��hllll)2( ،وقولــه تعــاىل:��m�m�m�mg���fg���fg���fg���fllll)3( ،:وقولــه تعــاىل �m�m�m�m��B��A��B��A��B��A��B��A

K���J��I��H��G��F��E��D��CK���J��I��H��G��F��E��D��CK���J��I��H��G��F��E��D��CK���J��I��H��G��F��E��D��Cllll)4(  ألن األحلــــــــــــــــــــــــــــان إذا ،
  كرهت يف الشعر كانت يف القرآن أوىل.
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وللنهـي الـوارد يف ، )6(وخمافـة أن ينـالوه )5(ال يسافر بالقرآن إىل أرض العـدو

ذلك استخفافاً حبرمته وضد ما أمر به من تعظيمه وإكرامه، وجيوز أن يكتب 
إلـيهم باآليـة واآليتـني إذا كـان الغـرض بـذلك الـدعاء إىل اإلسـالم ملـا روي أنـه 

��m�m�m�m��_����^��]��\��[��Z��_����^��]��\��[��Z��_����^��]��\��[��Z��_����^��]��\��[��Zم اهللا الرمحن الرحيمكتب إليهم بس  �
b��a��`b��a��`b��a��`b��a��`)7(llll)8(.  

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6767א��43ذ�.���7 ن�Kא��43ذ�.���7 ن�Kא��43ذ�.���7 ن�Kא��43ذ�.���7 ن�Kא��43ذ�.���7 ن�Kא��43ذ�.���7 ن�Kא��43ذ�.���7 ن�Kא��43ذ�.���7 ن�K��������xp�4و.�©�%�א���xp�4و.�©�%�א���xp�4و.�©�%�א���xp�4و.�©�%�א���xp�4و.�©�%�א���xp�4و.�©�%�א���xp�4و.�©�%�א���xp�4و.�©�%�א�����������
mmmm���o��n��m���o��n��m���o��n��m���o��n��m لقولــه تعــاىل: )9(التعــوذ بــالقرآن وبأمســاء اهللا تعــاىل جــائز

t��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��pllll)10(:ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل ��m�m�m�m��V��U��T��V��U��T��V��U��T��V��U��T، وقول
WWWWllll)11(�m�m�m�ms��r���q��ps��r���q��ps��r���q��ps��r���q��pllll)12( ائـــــــــهوإخبـــــــــاره تعـــــــــاىل عـــــــــن أنبي 

                                                 
  .2سورة ا'نفال، اUية  )1(
  .29سورة محمد، اUية:  )2(
  .29سورة ص، اUية  )3(
  .73سورة المائدة:  )4(
  ).2/352)، التفريع: (2/446) أنظر: الموطأ: (5(
  .) قاله مالك في موطئه6(
  . 64اUية  سورة آل عمران )7(
اب: كت�ب )، ومسلم ف�ي الجھ�اد ب�1/2: (�أخرجه البخاري في بابك كيف كان يدعي الوصي إلى رسول هللا  )8(

  ).2/97إلى ھرقل: ( �النبي 
  ).282)، الرسالة: (2/357)، التفريّع: (2/942انظر: الموطأ: ( )9(
  .98سورة النحل، اUية:  )10(
  .1الفلق، اUية:  11(
  .1سورة الناس، اUية:  )12(
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كان إذا اشـتكى قـرأ علـى نفسـه   �أنه  يوصاحلي عباده أم تعوذوا به، ورو 
  ..)1(باملعوذات وينفث

وكان من تعوذه "أعوذ بوجه اهللا الكـرمي وبكلمـات اهللا التامـات مـن شـر مـا 
ومـــا بـــرأ ومـــن شـــر كـــل دابـــة ريب آخـــذ بناصـــيتها وإن ريب علـــى  أخلـــق ومـــا ذر 

  .)2(صراط مستقيم"
 أعوذ بعزة اهللا وقدرتـه مـن شـر مـا  :)3(ثمان بن أيب العاصمه عومنه ما عل"

  ..، وفيه أخبار كثرية)4(أجده"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6868x��<7א��$�Kx��<7א��$�Kx��<7א��$�Kx��<7א��$�Kx��<7א��$�Kx��<7א��$�Kx��<7א��$�Kx��<7א��$�K��������
�m�m�m�m���u��t���u��t���u��t���u��t لقوله جل ذكره: )6(، جائزة بالقرآن وبأمساء اهللا تعاىل)5(والرقية

{��z���y��x��w��v{��z���y��x��w��v{��z���y��x��w��v{��z���y��x��w��vllll)7( :وقولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاىل �m�m�m�m��u���t��s��u���t��s��u���t��s��u���t��s

vvvvllll)8(  ســــبق القــــدر شــــيء لســــبقت  "اســــرتقوا هلمــــا فإنــــه لــــو:�وقولــــه          
  .)9(العني"
��������

                                                 
ي��ة )، ومس��لم ف��ي الس��>م ب��اب: رق6/105أخرج��ه البخ��اري ف��ي الفض��ائل الق��رآن باب��ك فض��ل المع��وذات: ( )1(

  ).4/1723المريض بالمعوذات: (
)، 131-10/130أخرج��ه الطبران��ي ف��ي الص��غير، وق��ال الھيثم��ي: وف��يھن م��ن ل��م أعرف��ه (مجم��ع الزوائ��د: ( )2(

) جزء منه وھو (أعوذ بكلمات هللا التامات م�ن ش�ر 4/2080وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب: التعوذ : (
  ما خلق) فقط.

عل��ى الط��ائف  �لثقف��ي الط��ائفي، أب��و عب�د هللا، ص��حابي مش��ھور، واس��تعمله النب��يا عثم.ان ب..ن أب..ى الع..اص: )3(
  ).384ومات في خ>فة معاوية بالبصرة (تقريب التذھيب: (

)، الترمذي في الطب ب�اب: ح�دثنا إس�حق ب�ن موس�ى: 4/218أخرجه أبو داود في الطب باب: كيف الرقى: ( )4(
خرجه مسلم في باب: استحباب: وضع يده على موض�ع )، وأ2/942)، وقال حسن صحيح، ومالك: (4/356(

  )، بلفظ (أعوذ با� وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).4/1728ا+لم: (
ھي العوذة ، وأص�لھا الرقي�ة بم�ا في�ه أع�وذ ، ويك�ون بق�راءة ش�يء م�ن الق�رآن والمع�وذات وا+دعي�ة  الرقية: )5(

  المأثورة .
  ).282)، الرسالة: (2/377)، التفريع: (2/942انظر: الموطأ: ( )6(
  .82سورة اbسراء:  )7(
  .92سورة ا+نعام اUية:  )8(
)، الترمذي في الطب باب: ما ج�اء ف�ي الرقي�ة 2/1160أخرجه ابن ماجه في الطب من استرقى من العين: ( )9(

  )،وھو معضل.2/940)، ومالك: (4/346من العين: (
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(6969xe4א��$�Kxe4א��$�Kxe4א��$�Kxe4א��$�Kxe4א��$�Kxe4א��$�Kxe4א��$�Kxe4א��$�K��������
 توضـــأ لـــه العـــائن، وصـــفة ذلـــك: أن يغســـل وجهـــه ويديـــه  اً  إنســـانمـــن عـــني

 )1(ومرفقيـه وركبتيــه وأطـراف رجليــه وداخـل إزاره يف إنــاء مث يصـبه علــى املــريض
 )3(نيـفبسـهيل بـن ح ملـا مـر  )2(لورود اخلرب بـذلك يف حـديث عـامر بـن ربيعـة

أن يتوضــأ لــه علــى هــذه الصــفة بعــد أن تغــيظ،  � ســهال، فــأمره النــيب ني عــف
  .)4(وقال: عالم يقتل أحدكم أخاه

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7070&Dو$��>���א�����������K��������xxxxxxxxא��Z&���<7א�7�4�و$��>���א��K&Dא��Z&���<7א�7�4�و$��>���א��K&Dא��Z&���<7א�7�4�و$��>���א��K&Dא��Z&���<7א�7�4�و$��>���א��K&Dא��Z&���<7א�7�4�و$��>���א��K&Dא��Z&���<7א�7�4�و$��>���א��K&Dא��Z&���<7א�7�4�و$��>���א��K&Dא��Z&���<7א�7�4
 �أنـــه ي ورو  )5(والرقيـــة جـــائزة مـــن العقـــرب؛ ألنـــه ممـــا يـــؤذى شـــر اإليـــذاء

لذمى إذا كانـت بكتـاب ، وجيوز رقية ا)6("أرخص يف الرقية من كل ذى محى"
دخل على عائشة وعندها يهودية ترقيها فقال: "بكتاب  �أنه  ياهللا، ملا رو 
  .)7(اهللا فارقي"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7171א��Z&�C)א��Kא��Z&�C)א��Kא��Z&�C)א��Kא��Z&�C)א��Kא��Z&�C)א��Kא��Z&�C)א��Kא��Z&�C)א��Kא��Z&�C)א��K®9®9®9®9®9®9®9®9xM��xM��xM��xM��xM��xM��xM��xM����������

 بـه، ألنـه علـى عـالج  )9(، وسائر ما حيتاج إليـه ويصـلح)8(قوةوالكى من الل
للمـــريض ، والتعـــاجل والتـــداوي )10(العـــرب، وقـــد اكتـــوى مجاعـــة مـــن الصـــحابة

وشرب الدواء وقطع العرق وكل ما فيه رجـاء لصـالح  يجائز: باحلجامة والك
  .البدن وزوال املرض إال أن يكون شرب مخر أو استعمال جنس أو أمر ممنوع

                                                 
  ).2823،284الرسالة: ()، 2/357)، التفريع: (2/938انظر: الموطأ: ( )1(
: اب��ن كع�ب ب��ن مال�ك العن��زى، حلي�ف آل الخط��اب، ص�حابي مش��ھور، أس�لم ق��ديما وھ��اجر ع.امر ب..ن  ربيع.ة )2(

  ).287وشھد بدرا مات ليالى قتا عثمان (تقريب التھذيب: (
ب�ن واھ�ب ا+نص�اري ا+وس�ى، ص�حابي م�ن أھ�ل ب�در، اس�تخلفه عل�ى البص�رة وم�ات ف�ي  س.ھل ب.ن حني.ف )3(

  ).257(تقريب التھذيب: ( خ>فته
  ).4/718)، ومسلم في الس>م باب: الطب والمرضى: (7/23أخرجه البخاري في الطب باب: العين حق: ( )4(
  ).282)، الرسالة: (2/357)، التفريع: (2/942،944انظر: الموطأ: ( )5(
 �رة بلف�ظ "أن رس�ول هللا أخرجه مسلم في الس>م باب: استحباب الرقي�ة م�ن الع�ين والنخل�ة والحم�ى والنظ�) 6(

  ).4/1725رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة": (
  ).2/943الثابت أن أبا بكر ھو الذي دخل على عائشة (الموطأ: ( )7(
  ).6/2485داء يصيب الوجه (الصحاح: ( اللقوة: )8(
  ).282)، الرسالة: (2/358)، التفريع:( 2/944انظر:الموطأ: ( )9(
  )، أن عبد هللا بن عمر اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب.2/944الموطأ: ( مما جاء في )10(
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تـداوى واحـتجم وشـاور الطبيـب، وقـال لطبيبـني:  �واألصل فيـه أن النـيب 
قـــال: "إن  ل يف الطـــب مـــن خـــري؟، قـــالوا يـــا رســـول اهللا: وهـــأيكمـــا أطـــب" "

، وقيــل لعائشــة رضــي اهللا عنهـا مــن أيــن لــك )1(الـذي أنــزل الــداء أنــزل الـدواء"
ــــالعلــــم بالطــــب؟ فقالــــت: إن العِ  كثــــرياً وكــــان   �ل كانــــت تعتــــاد رســــول اهللا َل

  ..)2(يشاور الطبيب وكنت أمسع ما يقول له
فغـري جـائز لعمـوم قولـه  فأمـا شـرب اخلمـر وغريمهـا مـن النجاسـات للتـداوي

م : "مــا جعــل اهللا شــفاء أمــيت فيمــا حــر �، وقولــه )�mmmm�����ª�����©�ª�����©�ª�����©�ª�����©llll)3تعــاىل:
   .)4(عليها"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7272x£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�Kx£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�Kx£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�Kx£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�Kx£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�Kx£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�Kx£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�Kx£X7^|�8א�49]�.��<7د�وא�A7��$�K��������

؛ ألــا تلهــي عــن العبــادات وتشــغل )5(ال جيــوز اللعــب بــالنرد وال بالشــطرنج
ســـام واحللـــف كاذبـــا ا إىل القِ هـــواإلدمـــان علي )6(عـــن ذكـــر اهللا، وتـــؤدي حمبتهـــا

أنــه قــال: "مــن لعــب  �عــن النــيب  يوات وذلــك فســوق، وقــد رو وتــرك الصــل
يسـتعمل معـه ال ، فأمـا إن كـان شـيئاً خفيفـاً )7(بالنرد فقد عصى اهللا ورسـوله"

  بعض ما ذكرناه جاز؛ ألنه خفيف.
��������
��������
��������

                                                 
) لكن الشواھد كثيرة صحيحة مثبت�ة كم�ا ج�اء ف�ي الص�حيحين ف�ي 2/944أخرجه مالك في موطئه مرس>: ( )1(

  ).4/1729)، ومسلم في الس>م باب: لكل داء دواء: (7/11البخاري في الطب باب: ما أنزل هللا داء: (
  لم أعثر على تخريج لھذا ا+ثر. )2(
  .5سورة المدثر اUية:  )3(
أخرج�ه الب��زار وأب�و يعل��ى ورج�ال أب��ى يعل��ى رج�ال الص��حيح خ�> س��حان ب��ن مخ�ارق وق��د وثق�ه اب��ن حب��ان  )4(

  ).5/89(مجمع الزوائد: (
  ).286)، الرسالة: (2/354انظر: التفريع: () 5(
  في (ق): صحبتھا. )6(
)، واب��ن ماج��ة ف��ي ا+دب ب��اب: اللع��ب 5/230ا+دب ب��اب: النھ��ي ع��ن اللع��ب ب��النرد: (أخرج��ه أب��و داود ف��ي  )7(

  ) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذھبي.1/50)، الحاكم: (2/958)، ومالك: (2/1237بالنرد: (
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7373x�J93<�/�<7وج�_�.�������������O�����^&�Kא�����.�_7وج�>�/�>���O�����^&�Kx�J93א�����.�_7وج�>�/�>���O�����^&�Kx�J93א�����.�_7وج�>�/�>���O�����^&�Kx�J93א�����.�_7وج�>�/�>���O�����^&�Kx�J93א�����.�_7وج�>�/�>���O�����^&�Kx�J93א�����.�_7وج�>�/�>���O�����^&�Kx�J93א�����.�_7وج�>�/�>���O�����^&�Kx�J93א���
 دعــبدى لــه نــه ثالثــة أيــام فــإن بــمــن رأى مــن احليــات شــيئاً يف منزلــه فليؤذ

  :)1(ما عدى البيوت فليقتله من غري إيذانذلك فليقتله، وأما يف الصحاري و 
فليؤذنــه "مــن تــرآى لــه شــيء مــن احليــات يف البيــوت  �واألصــل فيــه قولــه 

عــن ابــن عمــر قــال  )3(، وروى ســامل)2(ثالثــاً فــإن بــدى لــه بعــد ذلــك فليقتلــه"
 )4(ن اخلطــاببــك زيــد طــارد حيــة مــن دواب البيــوت أبصــر ذلــأ بينمــا أنــا يومــاً 

يقتلهــا فقــاال: قــد  �وأبــو لبابــة فقــاال: مــه يــا عبــد اهللا فقلــت إن رســول اهللا 
  ..))5ى عن ذوات البيوت
د قال: كان فىت منا حديث عهـد، بعـرس دخـل منزلـه يويف حديث أيب سع

علـى فراشـه فركـز فيهـا رحمـه فانتضـمها فاضـطربت احليـة  )6(فوجد حية منطويـة
الفــىت صــريعا فمــا يــدري أيهمــا كــان أســرع موتــا الفــىت أم  يف رأس الــرمح وخــر

ا نـ، مث قال: "إن باملدينـة جَ ": "استغفروا لصاحبكم�فقال رسول اهللا  ،احلية
م بعـد ذلـك فـاقتلوه كيام فإن بدى لأقد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثالثة 

  ..)7(فإمنا هو شيطان"
"مخـس فواسـق :�لعمـوم قولـه قتلهـا بواألودية فال بأس  ريفأما يف الصحا

: "ما سـلمان منـذ �وقال  ،)8("احلية والعقرب :يقتلن يف احلل واحلرم فذكر

                                                 
  ).287)، الرسالة: (2/975انظر: الموطأ: ( )1(
  )، ولفظه قريبا جدا منه.4/1756ھا: (شاھده حديث مسلم في الس>م، باب: قتل الحيات وغير )2(
بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي الع�دوي، الم�دنين أوب عم�ر عب�د هللا أح�د الفقھ�اء الس�بعة ت  سالم: )3(

  ).226ھـ (تقريب التھيب:  106
ثنى عش�رة : ابن نفيل العدوى أخو عمر كان قديم اbس>م، شھذ بدراً واستشھد باليمامة سنة ازيد بن الخطاب )4(

  ).223(تقريب التھذيب: (
  ).4/1753)/، ومسلم في الس>م باب: قتل الحيات وغيرھا: (2/975أخرجه مال: ( )5(
  في (ق): مطوبة. )6(
  ).4/1756أخرجه مسلم في الس>م باب: قتل الحيات وغيرھا: ( )7(
  ).2/856أخرجه مسلم في المناسك باب: ما يندب للحرم وغيره من الواب: ( )8(
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رخـص يف قتـل " :�أنـه  ي، ورو )1(حارن فمن تركهن خمافة شـر فلـيس منـا"
  .)2("احلية والعقرب يف الصالة

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7474xدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�Kxدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�Kxدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�Kxدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�Kxدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�Kxدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�Kxدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�Kxدع�umوא��/I>אز�>3/�א��زغ�و76א����>3/�א��H�$�K� �� �� �� �
، ويكــره )4(اه فويسـقاءأمـر بــه ومسـ �عنــه، وأنـه  يملـا ـ )3(جيـوز قتـل الــوزغ

فأما إذا آذته فله ،  )5(عن قتلها �قتل النمل إال من أذية شديدة؛ ألنه ى 
  .قتلها؛ ألن له إزالة ما يؤذيه من اهلوام بالقتل

"ال يعــذب بالنــار  ي:ويكــره ذلــك بالنــار يف النمــل والقمــل للتعــذيب، ورو 
  .)7(، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، وألنه ال أذية فيه)6(إال رب النار"

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7575x7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�Kx7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�Kx7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�Kx7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�Kx7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�Kx7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�Kx7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�Kx7م��l`�Z&�MN7;�7אu��$�K��������
إال  وليلـةً  أن تسـافر املـرأة يومـاً � لنهيـه  )8(ال تسافر املرأة إال مـع ذي حمـرم

              ســقط عنهــا التغريــب أا ذوألنــه ال يــؤمن عليهــا الفاحشــة وهلــ ،)9(مــع ذي حمــرم
رض من احلج واخلروج من أرض العدو ف، وهو فيما عدى سفر اليف حد الزنا

 ناه فيما تقدم.وقد بي  
  
  

                                                 
واب��ن حب��ان ف��ي ص��حيحه (مس��الك الد'ل��ة:  )،5/409أخرج��ه أب��و داود ف��ي ا+دب ب��اب: ف��ي قت��ل الحي��ات: ( )1(

)435.(  
  )، فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث.1/109أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: ( )2(
  ).288)، غرر المقاله: (4/1328حية سامة وأبرص (انظر الصحاح: ( الوزغ: )3(
  يج الحديث قريباً.سبق تخر )4(
)، واب�ن ماج�ه ف�ي الص�يد باب�ك م�ا ينھ�ى ع�ن قتل�ه: 5/418خرجه ابو داود في ا+دب في ب�اب: قت�ل النم�ل: ( )5(

  ) وفي إسناده إبراھيم بن الفضل المخزوني وھو ضعيف، وصححه ابن حبان.2/1074(
  ).3/408أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه (انظر: نصب الراية: ( )6(
  ).288-287ر: الرسالة: (انظ )7(
  ).611)، الكافي: (281)، الرسالة: (2/354)، التفريع: (2/978انظر الموطأ: ( )8(
)، ومس��لم ف��ي الح��ج ب��اب: س��فر الم��رأة م��ع مح��رم: 2/219أخرج��ه البخ��اري ف��ي الح��ج ب��اب: ح��ج النس��اء: ( )9(

)2/975.(  
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7676x/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�Kx/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�Kx/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�Kx/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�Kx/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�Kx/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�Kx/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�Kx/IPق�א�>�N�$و����S7אس�وאHSא¯�ذ�א�K��������
 يملــا رو  )1(يكــره للمســافرين مــن اختــاذ األجــراس يف أعنــاق اجلمــل والركــاب
ئكـة إن املال"أن رفقة مـن مصـر أقبلـت وفيهـا جـرس فـأمر النـيب  بقطعـة وقـال:

عنـــه ملـــا ال  يوكـــذلك تقليـــد األوتـــار منهـــ ،)2("تصـــحب رفقـــة فيهـــا جـــرس ال
  .)3(يؤمن منهم أن يؤدين إىل جناية

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7777xªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��Kxªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��Kxªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��Kxªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��Kxªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��Kxªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��Kxªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��Kxªو��S�7אv���Z&و�=v�>#��.�/`�|3א��Z&�
H�:;א�?AU>��K��������
يف املساجد، والتشاغل فيها بالصنائع كاخلياطة واخلرازة  )4(يكره قتل القمل

  :)5(ن من تقليم األظافر وسائر األوساخها مهوغريها، ويستحب تنزي

، )��m�m�m�m��o��n��m��l��k��j��i��h���g��o��n��m��l��k��j��i��h���g��o��n��m��l��k��j��i��h���g��o��n��m��l��k��j��i��h���gllll)6واألصل فيه قوله تعاىل:
وهذه اإلضـافة تقتضـي تعظيمهـا وإفرادهـا عمـا يكـون للمخلـوقني، وقـال جـل 

�����m�m�m�m����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôذكـــــــــــــــــــره
���â��á���â��á���â��á���â��áAAAAllll)7( ــــه، فوجــــب أال ي عمــــل فيهــــا فــــأخرب عمــــا وضــــعت ل

ـــــت كاألســـــواق وزال  غـــــريه، وألـــــا إذا دخلهـــــا األعمـــــال والبيـــــع والشـــــراء كان
تعظيمهــــا ودخلهـــــا الغــــش والكـــــذب ودخـــــول اليهــــودي والنصـــــراين وابتـــــذلت 

ومــا يــذم اجللــوس يف األســواق  ،اهلجــو ودخلهــا الكــالم والقــر والســقط وقــول
ــــه  ــــك يبطــــل الفــــرق بينهــــا وبــــني األســــواق لقول قــــاع : "خــــري الب�ألجلــــه وذل

  ..،)8(املساجد وشرها األسواق
                                                 

  ).615)، الكافي: (2/356انظر التفريع: ( )1(
  ).3/1672اللباس والزينة باب: كراھية الكلب والجرس في السفر: ( أخرجه مسلم في )2(
+نه يوقظ الھوام ويسمع قطاه الطري�ق فيقبل�ون إل�يھم ك�ب>د الع�رب، فأم�ا إذا ك�ان معھ�م جم�ع كبي�ر كمس�يرة  )3(

  ).2/356أھل مصر ف> بأس؛ +ن القطاع إذا سمعوا ذلك ھربوا (انظر حاشية كتاب التفريغ: (
  كثرة العمل.في (م):  )4(
  ).280انظر الرسالة: ( )5(
  .18سورة الجن اUية:  )6(
  .36سورة النور اUية:  )7(
)، وأخرجه الطبراني في الكبير وفيه بكار بن تميم، وقال في المي�زان مجھ�ول 2/8)، (1/9أخرجه الحاكم: ( )8(

  ).2/9(مجمع الزوائد: (
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بوا مسـاجدكم صـبيانكم "جن :�وأما تنزيهها عن األقذار واألوساخ فلقوله 
ر، الــة ذلــك مــا ال يــؤمن أن تكــون مــنهم مــن البــول واألقــذعو ، )1(وجمــانينكم"

  وألنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع واملعايش كان ما ذكرناه أوىل.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7878<�8وא�א��%�#y�$�K<�8وא�א��%�#y�$�K<�8وא�א��%�#y�$�K<�8وא�א��%�#y�$�K<�8وא�א��%�#y�$�K<�8وא�א��%�#y�$�K<�8وא�א��%�#y�$�K<�8وא�א��%�#y�$�Kx/.وא��/�_x/.وא��/�_x/.وא��/�_x/.وא��/�_x/.وא��/�_x/.وא��/�_x/.وא��/�_x/.وא��/�_��������

أنـه ـى عـن  �أنـه  يملـا رو  )3(واإلبـل )2(جيوز خصاء الغنم خبـالف اخليـل
ومل ينكـــر  )5(أنـــه ضـــحى بكبشـــني أملحـــني مـــوجئني ي، ورو )4(خصـــاء اجلمـــل

 صـالحٌ  هذلك، وألن الغنم تراد لألكل فليس يف خصائها ما مينع ذلك بل فيـ
وذلـــك يـــنقص قوـــا  )6(واخليـــل تـــراد للركـــوب واجلهـــاد ،للحومهـــا وترطيـــب هلـــا

  نسلها فلذاك كره. ويقلّ 
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(7979x8v�J�وא��8א��$�Kx8v�J�وא��8א��$�Kx8v�J�وא��8א��$�Kx8v�J�وא��8א��$�Kx8v�J�وא��8א��$�Kx8v�J�وא��8א��$�Kx8v�J�وא��8א��$�Kx8v�J�وא��8א��$�K��������

ــى عــن الســمة  �، ألنــه )8(يف الوجــوه وال تكــره يف غــريه )7(وتكــره الســمة
 يمحـــار قــــد كــــو  �أنــــه مـــر بــــه  ي، ورو )9(يف الوجـــه وأرخــــص فيهـــا يف األذن

، وجيــــوز يف غــــريه؛ ألن بالنــــاس حاجــــة إىل عالمــــات )10(ه فعــــاب ذلــــكهــــوج
  رفون ا ائمهم فجاز يف الوضع الذي ال يعود بالضرر.يع

  

  

                                                 
)، وفي�ه الح�ارث ب�ن نبھ�ان 1/247يك�ره ف�ي المس�اجد: (أخرجه ابن ماج�ه ف�ي المس�اجد الجماع�ات باب�ك م�ا  )1(

  متفق على ضعفه.
  ).284انظر: الرسالة: ( )2(
  اbبل: سقطت من (م). )3(
  ).5/268)، وفيه عبد هللا بن نافع وھو ضعيف: (مجمع الزوائد: (2/250أخرجه أحمد ( )4(
رض ع�روق البيض�تين حت�ى  سبق تخ�ريج الح�ديث ف�ي ا+ض�حية ومعن�ى م�وجئين: م�ن الوج�اء يطل�ق عل�ى )5(

  ).650تنفضخا من غير أخراج فشيبه الخصاء (المصباح المنير: (
  والجھاد: سقطت من (م). )6(
  ).2/376وھو الع>مة بالنار أو بالشرط بالموس (الفواكه الدواني: ( السمة: )7(
  ).284انظر: الرسالة ( )8(
  ).3/1673الحيوان في وجھه ووسميه فيه: (أخرجه  مسلم في اللباس والزينة باب: النھي عن ضرب  )9(
  ).3/1673أخرجه  مسلم في اللباس والزينة باب: النھي عن ضرب الحيوان في وجھه ووسميه فيه: ( )10(
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ذ بـاهللا مـن شـر وتعـو  ل عـن يسـاره ثالثـاً فمن رأى يف منامه بعض ما يكره ت

"الرؤيــا الصــاحلة مــن اهللا واحللــم مــن الشــيطان فــإذا رأى :� ، لقولــه)1(مــا رآه
إذا استيقظ وليتعود بـاهللا أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات 

ــ.. )2( "مــن شــرها فإــا لــن تضــره إن شــاء اهللا رها مــن لــه علــم وجيــب أن يفس
ال يـــؤمنن عليهـــا إذا فســـرها مـــن ال يعلـــم أن يكـــذب أو  أصـــالً  ؛ ألـــا))3ـــا

  .)mmmmÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á�l�l�l�l)4 خيمن لعموم قوله تعاىل:

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(8181x����������K$�א�:���Kx$�א�:���Kx$�א�:���Kx$�א�:���Kx$�א�:���Kx$�א�:���Kx$�א�:���Kx$�א�:�
�واألصل فيه قوله تعـاىل:، )6(يبالسهام وبالرمجائز باخليل واإلبل و  5السبق

mmmm±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨llll)7(وقــــــــــــــــال ،� : 
، )10())9("ال ســبق إال يف نصــل أو حــافر" �، وقــال )8(الرمــى" ة"أال إن القــو 

  .)12(، وسابق بناقته القصواء)11(سابق بني اخليل اليت أضمرت �أنه  يورو 
  

                                                 
  ).285)، الرسالة: (2/956انظر الموطأ: ( )1(
  ).4/1772)، وسلم في الرؤيا: (7/24أخرجه البخاري في الطب باب: النفث في الرقبة: ( )2(
  ).2/380انظر: الفواكه الدواني: ( )3(
  .36سورة اbسراء اUية:  )4(
مصدر يسبق إذا تقدم، وفتحھا الم�ال ال�ذي يوض�ع ب�ين أھ�ل الس�باق (حاش�ية الدس�وقي  -سبكون الباء السبق: )5(

  ).2/86على الشرح الكبير: (
  ).286)، الرسالة: 2/467انظر: الموطأ: ( )6(
  .60سورة ا+نفال اUية:  )7(
  ).3/1522أخرجه مسلم في اbمارة باب: فضل الرمى والحث عليه: ( )8(
)، واب��ن 6/188)، والنس�ائي ف�ي الخي�ل ب�اب: الس�بق (3/63أخرج�ه أب�و داود ف�ي الجھ�اد ب�اب: ف�ي الس�بق: ( )9(

)، والترم�ذي ف�ي الجھ�اد ب�اب: م�ا ج�اء ف�ي الرھ�ان والس�بق: 2/960ماجة في الجھاد ب�اب: الس�بق والرھ�ان: (
  ).1638وحسنه وصححه ابن حبان: () 4/178(

  ما بين قوسين سقط من (م). )10(
في اللغة ضمر أي دق وقل لحمه، وأما أض�رمته أي عددت�ه للس�باق وھ�و ف�ي أن تعلف�ه قوت�ا بع�د  أضمرت: )11(

)، 3/219)، والحديث أخرجه البخاري في الجھاد ب�اب: الس�بق ب�ين الخي�ل: (2/364السمن (المصباح المنير: 
  ).b3/1491مارة باب: المسابقة بين الخيل وتضميرھا: (ومسلم في ا

ناقة تسمى العضباء ' تسبق...الخ الحديث، أجرجه البخاري في الجھاد ب�اب:   �فعن أنس قال: كان للنبي  )12(
  )3/1439) وأخرجه مسلم في الجھاد باب: غزوة ذي قرد: (3/220: (�ناقة النبي 
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(8282lI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�KlI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�KlI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�KlI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�KlI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�KlI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�KlI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�KlI!ل�وא��א�:��ق�.����=>&�$�Kxxxxxxxx��������
الســـــــباق بالبغـــــــال واحلمـــــــري ال جيـــــــوز، خالفـــــــاً ألحـــــــد وجهـــــــي أصـــــــحاب 

؛ ألن الغــــرض بالســــباق قتــــل العــــدو وال يتــــأتى ذلــــك يف البغــــال )1(الشــــافعي
وإمنا تصلح له اخليل وحدها أال ترى أنه ، واحلمري؛ ألا ال تصلح للكر والفر

  ال يسهم هلما.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(8383�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�K�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�K�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�K�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�K�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�K�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�K�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�K�:4/�$�א�Pא�Dy�A�Z&�Kقققققققق�����������������J.وא;��م��J.وא;��م��J.وא;��م��J.وא;��م��J.وא;��م��J.وא;��م��J.وא;��م��J.وא;��م�xxxxxxxx��������

وز أن خيرج الرجل سبقا فإن سـبقه غـريه أخـذه وإن سـبق هـو كـان الـذي جي
أخرجه لنت يليه، وال يرجع السبق إىل خمرجه، وإن جعـال حملـال يأخـذ السـبق 

: "مـــن  أدخـــل فرســـا بـــني � ، واألصـــل فيـــه قولـــه)2(جـــاز إذا أمنـــا أن يســـبقاه
وألنـه ، )3(فرسني وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار فـإن مل يـأمن فلـيس بقمـار"

خذ سبقه وجاء أن يؤخـذ سـبق غـريه حصـل املعـىن املقصـود منـه أإذا أمن أن ي
  .فجاز

؛ ألنه ال يكون يف إخراج وإمنا منعنا رجوع السبق على خمرجه اعتباراً بالويل
السبق فائدة، قال حممد بن عبد احلكم: هـذا أحـد قوليـه وعلـى الوجـه اآلخـر 

  جيوز وهو النظر.
  

  

� �� �� �� �

  

                                                 
  ).1/1413انظر المھذب: ( )1(
  ).287: الرسالة: (انظر )2(
) واب��ن ماج��ه ف��ي الجھ��اد ب��اب: الس��بق والرھ��ان: 3/66أخرج��ه أب��و داود ف��ي الجھ��اد ب��اب: ف��ي المحل��ل: ( )3(

  ).4/163)، وصححه ابن حزم (تلخيص الحبير: 2/960(
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>A
m(�$�W/�א;�.>A
m(�$�W/�א;�.>A
m(�$�W/�א;�.>A
m(�$�W/�א;�.>A
m(�$�W/�א;�.>A
m(�$�W/�א;�.>A
m(�$�W/�א;�.>A
m(�$�W/�א;�.�MF#وא����MF#وא����MF#وא����MF#وא����MF#وא����MF#وא����MF#وא����MF#وא�����������

?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و?��D&�8J�H77 ��א��و�.�i��&�/m(و  

خالفــاً أليب حنيفـــة والشـــافعي  )1(املدينــة عـــن أصــحاا أفضـــل البقــاع كلهـــا
عــن )3(، ملــا روت عمــرة بنــت عبــد الــرمحن)2(وغــريهم مــن تفضــيل مكــة عليهــا

 هذا نص، ولقوله )4(قال: املدينة خري من مكة" � بن خديج أن النيبانافع 
م عبــدك وخليلــك ونبيــك وإين عبــدك ونبيــك وإنــه دعــا ملكــة، إن إبــراهي": �

صريح يف أا أفضـل؛  )5(وأنا أدعو للمدينة مبثل ما دعاك به ملكة ومثله معه"
"ال  :� ، وقولـهألن تضعيف الدعاء هلا إمنا هـو لفضـلها علـى مـا قصـر عنهـا

ــــوم  ا أحــــد إال كنــــت لــــه شــــهيداً، أو شــــفيعاً د وِشــــ )6(هــــاائِ وَ يصــــرب علــــى َألْ  ي
وقولـه: "ال ، وختصيصه ذلك يدل على أنه ال زيـادة علـى فضـيلتها )7(القيامة"

ــــه" ــــدهلا اهللا خــــرياً من ــــة عنهــــا إال أب ــــة رغب ــــه يف )8(خيــــرج أحــــد عــــن املدين ، وقول
املدينـة كـالكري ينفـى خبثهـا وينصـع " :األعرايب الذي بايعه مث قـال أقلـين بيعـيت

ن أحـــب البقـــاع إيل فأســـكين "اللهـــم إـــم أخرجـــوين مـــ:�، وقولـــه )9(طيبهـــا"
                                                 

  ).3/477)، المقدمات: (2/884: (  انظر الموطأ )1(
  ).7/444)، المجموع: (2/626انظر: حاشية بن عابدين: ( )2(
ابن س�عد ب�ن زرارة ا+نص�ارية، المدين�ة أكث�رت ع�ن عائش�ة ثق�ة م�ن الثالث�ة مات�ت  عمرة بنت عبد الرحمن: )3(

  ).750قبل المائة (تقريب التھذيب: 
  ).1/160) والبخاري في التاريخ الكبير: (6/2194)، وابن عدي: (4/343أخرجه الطبراني: ( )4(
  ).2/302على ضعفه: (مجمع الزوائد:  وفيه محمد بن عبد الرحمن بن داود وھو مجمع  
  ).2/885)، ومالك (2/1000فيھا بالبركة ( �أخرجه مسلم في الحجباب: فضل المدينة ودعاء النبي )5(
  ).6/2478+وائھا: من ا+واء وھي الشدة، وتعذر الكسب وسوء الحال، وقال بعضھم شدة الجوع (الصحاح:  )6(
  ).2/886)، ومالك: (2/1004في سكنى المدينة: ( أخرجه مسلم في الحج باب: الترغيب )7(
  ).2/887أخرجه مالك: ( )8(
)، مس��لم ف��ي الح��ج ب��اب: المدين��ة تنف��ى 2/221أخرج��ه البخ��اري ف��ي فض��ائل المدين��ة، ب��اب: فض��ل المدين��ة: ( )9(

  ).2/886)، ومالك: (2/1006شرارھا: (
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: "أمـرت � وقولـه ،وهذه الظواهر أقوى من النصـوص )1(أحب البقاع إليك"
رى يقــال هلــا يثــرب وهــي املدينــة تنفــي النــاس كمــا تنفــي الكــري بقريــة تأكــل الِقــ
، إال رجـــــوع فضـــــلها عليهـــــا )3(: "تأكـــــل القـــــرى�، وقولـــــه)2(خبـــــث احلديـــــد

احليــة  رزإىل املدينــة كمــا تــأ )4(رزليـــأ ميــانوقولــه: "إن اإل ،وزيادــا علــى غريهــا
يهــا بــذلك يــدل علــى فضــلها علــى مجيــع البقــاع فوختصيصــه  ،)5(إىل جحرهــا"

  .اليت ال يوجد هذا املعىن فيها
، وقد علم أنـه )6(: "ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة" �لقولهو 

 خصص ذلـك املوضـع منهـا لفضـله علـى بقيتهـا فكـان بـأن يـدل علـى فضـلها
املدينــــة مالئكــــة ال يــــدخلها  )7(: "علــــى أنقــــاب�وقولــــه  أوىل،علــــى ســــواها 

وهذا بني عن فضلها علـى البقـاع الـيت مل حتـرس مـن  )8("الطاعون وال الدجال
  .ذلك

، وال جيـوز أن )9(نا مكـة أو أشـد"حب كب إلينا املدينة  : "اللهم حب � وقوله
 �مــن إكبــار عمــر  يرو يســأله ربــه أن حيبــب إليــه األدىن علــى األعلــى، ومــا 

يف قولــه: مكــة خــري مــن املدينــة فقــال:  )10(علـى عبــد اهللا بــن عيــاش املخزومــي
                                                 

ح�ديث ' يس�ند، وإنم�ا ھ�و مرس�ل م�ن جھ�ة )، وھو حديث منكر... وقال ابن حزم: ھو 3/3أخرجه الحاكم: ( )1(
  ).89محمد بن الحسن بن زبالة وھو ھالك (المقاصد الحسنة: 

)، ومس��لم ف��ي الح��ج ب��اب/ المدين��ة تنف��ى 2/221أخرج��ه البخ��اري ف��ي فض��ائل المدين��ة ب��اب: فض��ل المدين��ة: ( )2(
  .)2/887) ومالك: (2/1006شرارھا: (

  ).2/1006شرارھا: ( أخرجه مسلم في الحج باب: المدينة تنفى )3(
  ).3/864: أي يلجأ، وينضم إليھا ويجتمع بعضه إلى بعض فيھا (الصحاح : يأرز )4(
)، ومس�لم ف�ي اbيم�ان ب�اب: أن 2/222أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب: اbيمان بأرز إلى المدينة: ( )5(

  ).1/131اbس>م بدأ غريباً: (
)، ومس�لم ف�ي 2/56د مكة والمدينة باب: فضل ما بين القب�ر والمنب�ر: (أخرجه البخاري في الص>ة في مسج )6(

  ).2/1010الحج ما بين القبر والمنبر روضة...: (
  أنقاب: جمع نقب وھي أبوابھا. )7(
)، ومسلم ف�ي الح�ج ب�اب: ص�يانة 2/223أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب: ' يدخل الدجال المدينة: ( )8(

  ).2/892) ومالك: (2/1005طاعون والدجال: (المدينة من دخول ال
) ومس�لم ف�ي الح�ج 4/264وأصحابه إل�ى المدين�ة: ( �أخرجه البخاري في مناقب ا+نصار باب: مقدم النبي  )9(

  ).2/891) ومالك: (2/1003باب: الترغيب في السكنى المدينة والصبر على +وائھا: (
حف�ص المص�ري ص�دوق يغل�ط، اخ�رج ل�ه ف�ي الش�واھد م�ن  اب�ن عب�اس القتب�اني، أب�و عبد هللا بن عي.اش: )10(

  ).317السابق، مات سنة سبعين (تقريب التھذيب: 
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أنــت القائــل ملكــة خــري مــن املدينــة فقــال هــي حــرم اهللا وأمنــه فقــال عمــر: ال 
  .)1(أقول يف حرم اهللا وال يف أمنه شيئاً 

خملــوق منهــا وهـــو  �وال أحــد أنكــر عليـــه هــذا اإلنكــار، وألن رســـول اهللا 
ري البشـر فرتبتهـا أفضـل الـرتب، وألن أفضـل اهلجـرة يوجـب أن يكـون املقـام خ

وذلــك دال علــى فضــلها علــى  ،ــا طاعــة وقربــة واملقــام بغريهــا ذنبــاً ومعصــية
  سائر البقاع.
z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(z�/��#(11����>א����
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q��:&א!��7אم�و�
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x��9AG�
q:&وx��9AG�
q:&وx��9AG�
q:&وx��9AG�
q:&وx��9AG�
q:&وx��9AG�
q:&وx��9AG�
q:&وx��9AG�
q:&و��������
إال يف املسـاجد الثالثـة: املسـجد  الصالة يف كل املساجد متساوية الفضـيلة

: "ال تشهد �، واألصل فيه قوله )2(ومسجد إيليا، �ومسجد النيب  ،احلرام
: "صالة يف مسـجدي هـذا أفضـل �وقوله ،  )3(إال إىل ثالثة فذكرها" ياملط

  .)4(من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام"
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(22x���>א��
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ثبــت هــذا فالصــالة يف مســجده أفضــل مــن الصــالة يف املســجد احلــرام  فــإذا
يف اجلملة، فأما حتديـد مـا يفضـل بـه عليـه فلـم يـرد خـرب وال يوجبـه نظـر؛ وقـد 

  .)5(قيل إنه بدون األلف وأظن قد قيل غريه
وإمنــا قلنــا ذلــك يف اجلملــة؛ ألنــه إذا ثبــت مبــا ذكرنــاه فضــيلة املدينــة علــى  

ســجدها أفضــل ال حمالــة ويكــون الســتثناء املســجد مكــة كانــت الصــالة يف م
علــى ســائر املســاجد وهــو  �احلــرام مــن تفضــيل الصــالة يف مســجد الرســول 

                                                 
  ).2/894الموطأ: ( )1(
  يقصد بمسجد إيليا: بيت المقدس. )2(
)، 2/56أخرجه البخاري في الص>ة في مسجد مكة والمدينة بابك فضل الص�>ة ف�ي مس�جد مك�ة والمدين�ة: ( )3(

  ).2/114ب: ' تشد الرحال إ' إلى ث>ثة مساجد: (ومسلم في الحج: با
)، 2/56أخرجه البخاري في الص>ة في مسجد مكة والمدينة باب: فضل الص>ة ف�ي مس�جد مك�ة والمدين�ة: ( )4(

  ).2/101ومسلم في الحج باب: فضل الص>ة في مسجد مكة والمدينة: (
  ).481-2/479)، المقدمات: (2/884انظر: الموطأ: ( )5(
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الصــــالة يف مســــجدي هــــذا : "�الفضــــيلة ال يف أصــــلها فكأنــــه قــــال  مقــــدار
أفضــل مــن ألــف صــالة فيمــا ســواه إال املســجد احلــرام فهــو أفضــل منــه بــدون 

هلـا بـذلك مزيـة علـى سـائر املسـاجد   ، فكانـت"ألف كفضل مكـة علـى غريهـا
وذلك املقدار ال يعلـم إال بتوقيـف فلـذلك  ،كما كان للمدينة مزية على مكة

  وقفنا يف تقديره.
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(33x�>A
����������G�$�Kع��N/�א;
��G�$�Kx�>Aع��N/�א;
��G�$�Kx�>Aع��N/�א;
��G�$�Kx�>Aع��N/�א;
��G�$�Kx�>Aع��N/�א;
��G�$�Kx�>Aع��N/�א;
��G�$�Kx�>Aع��N/�א;
��G�$�Kx�>Aع��N/�א;

إمجاع أهل املدينة نقالً حجه حترم خمالفته، ومن طريق االجتهـاد خمتلـف يف  
م بالـذهاب إىل ر غـريه وال حيـندنا أنـه يـرجح بـه علـى كونه حجه: والصحيح ع

خالفه، فأما إمجـاعهم مـن طريـق النقـل أو مـا يف معنـاه: فإنـه ينقسـم إىل نقـل 
أصحابنا الكالم يف كثري من  قول ونقل فعل ونقل إلقرار ونقل ترك وعليه بىن

  :)1(مسائلهم واحتجوا به على خمالفتهم وتركوا له أخبار اآلحاد واملقاييس
صـــاع القامـــة وتقـــدمي اآلذان للفجـــر قبـــل وقتهـــا و وهـــو مثـــل نقـــل اآلذان واإل

واملــــد وتــــرك أخــــذ الزكــــاة مــــن اخلضــــروات وإثبــــات األحبــــاس والوقــــوف وغــــري 
  ..ذلك

شـرط املراعـى يف التـواتر مـن الاتصـال نقلـه علـى  ودليلنا علـى كونـه حجـة:
تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطء والتواصل والتشاعر على ناقليه وهـذه 

  ..)2(نقله صفة ما حيج
لقوهلم إنه مل يثبت هذه الصفة لنقلهم؛ ألن الذين نقلوا ذلـك  )3(وال معترب

 وهـم أهـل املدينـة قرنـاً بعـد قـرن وخلفـاً  �هم الـذين نقلـوا موضـع قـربه ومنـربه 
  .عن سلف ولداً عن والد وآخر عن أول

                                                 
  ).2/35)، مختصر ابن الحاجب: (3/481)، المقدمات: (480انظر: إحكام الفصول: ( )1(
  في (م): فعله. )2(
  في (ق): معتد. )3(
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وكــــذلك قــــال مالــــك رمحــــه اهللا ملــــا احتــــاج إلثبــــات الوقــــوف فقــــال: هــــذه 
  ..وأحباسه مشهورة عندنا باملدينة معروفة �اهللا صدقات رسول 

جع أبو يوسف إىل القول بأن مقـدار الصـاع مـا يقولـه أصـحابنا ر ها لسائومل
من تواتر النقل وتناصره من اخللف عـن  )2(ملا رأى )1(وترك مذهب أيب حنيفة

  ..وإذا ثبت ذلك صح ما قلنا.. السلف
اط واالجتهــــاد حجــــة مــــن طريــــق االســــتنب )3(ومــــن ذهــــب إىل أن إمجــــاعهم

ومســـاع كالمـــه  �احـــتج ألن ألهلهـــا مـــن املزيـــة مبشـــاهدة خطـــاب رســـول اهللا 
ما ليس لغريهم ممن نأى وبعد واملعرفة بأسباب خطابه وبألفاظه وخمارج أقواله 

  عنه..
وقد ثبت أن من محلت له هذه املزيـة كـان أعـرف بطـرق االسـتنباط ووجـوه 

جيتهـدون فيـه، وألن السـنن واألحكـام االجتهاد واالستخراج فكانوا حجـة مبـا 
  منها ابتدأت وعنها انتشرت إىل غريها من اآلفاق: 

فــإذا وجــدناهم جممعــني علــى مــا مل يتبــني نقلــه وال اشــتهر أنــه توقيــف محلــوا 
  ..فيه على أم عرفوا منه ما مل يعرف غريهم؛ ألنه ليس إال ذلك

 م غــــريوه ذلــــك ممتنــــع مــــع مــــا علمــــ )4(]....وا أو مــــا عرفــــوا [والقــــول بــــأ
  ..عدالتهم، ونزاهتهم

ووجــــه القــــول بأنــــه لــــيس حبجــــة وهــــو الــــذي كــــان يقــــول شــــيخنا أبــــو بكــــر 
وكافـــة البغـــداديني مـــن أصــحابنا إال اليســـري مـــنهم، [ألـــم بشـــر  )5([األــري]

                                                 
)، والح�افظ 463)، وذكر القصة كذلك أبو عبيد ف�ي ا+م�وال: (4/171انظر: تمام القصة في سنن البيھقي: ( )1(

  ).11/598ابن حجر في الفتح: (
  (ق).لما رأى: سقطت من  )2(
  في (م): ابتاعھم. )3(
  طمس في ق و(م). )4(
  مطموس: ق وم. )5(
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ــــؤمن  )1(والعصــــمة] خيطــــئ ويصــــيب تثبــــت جلميــــع األمــــة دون بعضــــها فــــال ي
وهـــذا زيـــادة مـــنهم علـــى  ،وا فيـــهمعهـــم، وقـــد وقـــع اخلطـــأ يف بعـــض مـــا اجتهـــد

  التبديل والتغيري. )2(]...[
z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(44x�>A
���������K$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;
�Kx�>A$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;
�Kx�>A$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;
�Kx�>A$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;
�Kx�>A$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;
�Kx�>A$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;
�Kx�>A$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;
�Kx�>A$�א�+�N�/I4.�¦�H/�א;

إذا ثبــت أنــه لــيس حبجــة وال حتــرم خمالفتــه وهــو أوىل مــن اجتهــاد غــريهم إذا 
  :)3(اقرتن بأحد اخلربين املعارضني رجح به على ما عرى عنه

يقارنــه  )4(القــول الــذي] ودليلنــا أن الرتجــيح مطلــوب بــه قــوة [حبيــث يكــون
أقرب إىل احلق وأوىل بالصواب، وذلـك ألن ألهـل املدينـة مبـا ذكرنـاه مـن مزيـة 

األحكام مـا  )5(املعاينة والرجحان باملشاهدة واملعرفة مبخارج الكالم [وسبب]
لــيس لغــريهم مــن راجــع إىل نقــل فكــان اجتهــادهم أوىل؛ ألن ســببه الــذي بــين 

إلميــــان ليــــأرز إىل املدينــــة كمــــا تــــأرز احليــــة إىل : "إن ا�عليــــه أقــــوى، ولقولــــه 
  ..)6(جحرها"

بعــد، وبــذلك احــتج أوذلــك أن اجتهــادهم إىل الصــواب أقــرب وعــن اخلطــأ 
ينطـــق  ق: "إن احلـــ�علـــى اجتهـــاد غـــريه لقولـــه  �مـــن رجـــح اجتهـــاد عمـــر 
، وألن الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم كــانوا يتوقفــون )7(علــى لســان عمــر وقلبــه"

ىل إاحلادثة إذا نزلت م وهم غائبون عن املدينة ويؤخرون ذلك عن الفتيا يف 
عن ابن مسعود وابن عمر وأشار به عبد الـرمحن  يورو .. وقت عودم إليها 

                                                 
  طمس في م و(ق). )1(
  طمس في م و(ق). )2(
  ).3/484انظر المقدمات: ( )3(
  طمس في م و ن. )4(
  طمس في م و ق. )5(
  سبق تخريج الحديث. )6(
)، 5/576ي هللا عنھم�ا: (أخرجه الترمذي ف�ي المناق�ب ب�اب: م�ا بع�د ب�اب: ف�ي مناق�ب أب�ي بك�ر وعم�ر رض� )7(

  وقال ھذا حديث حسن غريب بلفظ وأن هللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
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؛ وذلـك ألن اعتقـادهم أن االجتهـاد ـا أقـوى، وأن النفـوس ـا )1(على عمـر
 أشــرح والصــدور ــا أرحــب وأفصــح والتبــني والتبصــر ــا أــج وأوضــح، وقــد

صرح بذلك عبد الرمحن بـن عـوف يف قولـه لعمـر بـن اخلطـاب: أمهـل يـا أمـري 
  املؤمنني لتقدم دار اهلجرة وا الصحابة، وهذا واضح فيما قلناه حبمد اهللا.

z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(55x�>A
���������2y��u��§�Kא�Obد���N�/I4/�א;
�2y��u��§�Kx�>Aא�Obد���N�/I4/�א;
�2y��u��§�Kx�>Aא�Obد���N�/I4/�א;
�2y��u��§�Kx�>Aא�Obد���N�/I4/�א;
�2y��u��§�Kx�>Aא�Obد���N�/I4/�א;
�2y��u��§�Kx�>Aא�Obد���N�/I4/�א;
�2y��u��§�Kx�>Aא�Obد���N�/I4/�א;
�2y��u��§�Kx�>Aא�Obد���N�/I4/�א;
خــرب مــن أخبــار اآلحــاد يف مقابلــة عملهــم املتصــل وجــب إطراحــه  يَ وِ إذا رُ 

 عملهم ألن هذا العمل طريقه طريق النقل املتواتر فكان إذن أوىل واملصري إىل
  :)2(من أخبار اآلحاد

وذلــك مثــل مــا ذكرنــاه يف نقــل اآلذان ووجــوب املعاقلــة بــني الرجــل واملــرأة، 
راويه أو  )3(وتقدمي اآلذان على الفجر وما يف معناه، ومحل ذلك على [غلط]

  ..نسخه أو غري ذلك مما جيب إطراحه ألجله
وليس هذا من القول بأنا ال نقبل اخلرب حىت يصحبه العمل يف شيء؛ ألنه 

نـاه وإن كنـا نطرحـه إذا لألهـل املدينـة فيـه لقب لَ قْ ال نَـ  )4(لو ورد خرب يف حادثة
مثل سعيد بن املسيب  عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعني

وأيب بكــر بــن  )6(وأىب الزنــاد )5(إذا أنكــر علــى ربيعــة معارضــته إيــاه يف املعاقلــة
  حممد بن عمرو بن حزم وغريهم، وقد ذكرناه يف املواضع وقد استوفيناه فيها.

��������
��������

                                                 
)، ومس���لم ف��ي الح��دود ب���اب: رج��م الثي���ب: 8/24أخرج��ه البخ��اري ف���ي الح��دود ب��اب: ا'عت���راف بالزن��ا: ( )1(

)3/1317.(  
  في (ق): من ا+خبار. )2(
  طمس في م و(ق). )3(
  ).في حادثة: سقطت من (م )4(
  ).2/810سبق ذكر القصة في العقل، وانظر الموطأ: ( )5(
  في (ق): أبى زيد. )6(
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z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(z�/#(66xא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�Kxא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�Kxא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�Kxא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�Kxא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�Kxא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�Kxא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�Kxא��? ��i��&א�&�م��[�D&�¦�H7��$�K� �� �� �� �
، فالواجــب الرجــوع إىل النظــر )1(إذا اختلــف العلمــاء وتنــازعوا يف حكمهــم

  :ومواضع طلبـه وهـي )2(هواالجتهاد يف طلب احلكم من األدلة اليت هي مظان
واعتقاد ما يؤدي صحيح النظـر  )3(الكتاب والسنة واإلمجاع  والقياس والعمل

  ..: اتهد عليه)4(يف ذلك إليه ويقف
وال يفتقــدون احلــق يف أقاويلــه املختلفــني يف قــول فــالن دون قــول غــريه، وال 

عنـده إال أن يكون الدليل قد قـام  )5(يف مذهب دون ما سواه من [املذاهب]
  .. له احلق بهعلى صحته وعّني 

دون  )6(فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس رمحه اهللا وختتارونه
غـــريه مـــن مـــذاهب املخـــالفني وختـــربون عـــن صـــوابه وتـــأمرون املبتـــدئ بدرســـه 
فخربونــا عــن موجــب ذلــك عنــدكم أهــو تقليــدهم لــه وإنكــم صــرمت إليــه ألنــه 

  ؟ليهع مقاله؛ أو ألن الدليل عندكم قا
ل لــه: قــد فرغنــا مــن اجلــواب عــن هــذه املطالبــة يف العقــد الــذي عقــدناه يــق

  :ومجلته
ا مل نصـر إىل قولـه إال وقـد علمنـا صـحته وعرفنـا صـحة األصـول الـيت بـين ن أ

ا عرفنــا ذلــك مــن مذهبــه مــفل ،عليهــا واعتمــد يف اجتهــاده علــى الرجــوع إليهــا
  ..عقدناه وحكمنا صوابه

                                                 
  ).3/483في المقدمات: في حكم النازلة: ( )1(
  في (م): مكانه. )2(
  في (م): والعبرة. )3(
  في (ق): وينفذ. )4(
  طمس في ق و(م). )5(
  في (م): وتنتحلونه. )6(
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تعتقدونـــــه يف نفوســـــكم فمـــــا حجـــــتكم يف ل فهـــــذا حجـــــتكم فيمـــــا إن قيـــــ
وتعويلكم به  )1(إرشادكم على املبتدئ الذي مل يعرف من حاله ما عرفتم منه

  ؟عليه وترجيحكم له يف اجلملة على غريه
قيـــل لـــه: فأمــــا إرشـــادنا املبتــــدئ إليـــه وأمرنــــا إيـــاه بدرســــه واعتقـــاده؛ فألنــــه 

ن ذلـــــك هـــــو وقـــــد عرفنـــــا أ ،اسرتشـــــدنا إىل الصـــــواب الـــــذي جيـــــب أن يعتقـــــد
  ..الصواب فلذلك أرشدناه إليه

: "يوشـك أن يضـرب �فلقولـه   وأما ترجيحنا إياه على غـريه مـن املـذاهب
 )2(النــاس أكبــاد اإلبــل يف طلــب العلــم فــال جيــدو مــن عــامل أعلــم مــن باملدينــة"

  فالداللة يف هذا من موضعني:
 جنــد إحـدامها إخبــاره بــأن مــن ينطبــق عليــه هـذا االســم أعلــم أهــل وقتــه، ومل

وال موصــوفاً بــه ســواه، حــىت إذا قيــل هــذا قــول عــامل املدينــة  )3(هــذا [يف غــريه]
وإمــام دار اهلجــرة عقــل مــن ذلــك أنــه املــراد بــه فــاكتفى بــه عــن أن يقــال أنــه 

مسعه إىل استفهام عليه، وال يعـرض لـه توقـف  )4([ومل يؤدى] ،أنس مالك بن
شـركة عنـه فيـه كمـا قيـل هـذا قصره عليه وانتفاء اليف الغالب فيه للعرف الذي 

قول الشافعي أنه أراد بذلك قول حممد بن إدريس دون غـريه مـن أهـل نسـبه، 
  .)5(وكذلك األوزاعي والثوري

                                                 
  في (م): إليه. )1(
) وق�ال: ح�ديث حس�ن وأخرج�ه البيھق�ي: 5/46العل�م ب�اب: م�ا ج�اء ف�ي ع�الم المدين�ة: ( أخرج�ه الترم�ذي ف�ي )2(

  ).2/299)، وصححه، وأحمد: (1/91)، والحاكم: (1/386(
  طمس في ق و(م). )3(
  طمس في ق و (م). )4(
: ھ�ـ) (س�ير أع�>م الن�ب>ء161سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين ف�ي الح�ديث ت ( الثورى: )5(

7/229.(  
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والثــاين تأويــل األئمــة ذلــك فيــه: مــنهم ابــن جــريج وابــن عيينــة وعبــد الــرمحن 
  .)3(])2(من غري خالف عليهم يف ذلك )1(بن مهدي

  

‰ß@óÜÇ@òãìÈ¾a@lbn×@óènãa}‰ß@óÜÇ@òãìÈ¾a@lbn×@óènãa}òäí‡¾a@�bÇ@kçòäí‡¾a@�bÇ@kç@@

@@‡à«@bã‡î�@óÜÇ@�a@óÜ–ë‡à«@bã‡î�@óÜÇ@�a@óÜ–ë@@µÈ»c@éjz–ë@éÛe@óÜÇëµÈ»c@éjz–ë@éÛe@óÜÇë{{@@

�@�@�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<

                                                 
ھ�ـ (ت�ذكرة الحف�اظ: 198ب�ن حس�ان، أب�و س�عيد البص�رى، الح�افظ الحج�ة اbم�ام ت  عبد ال.رحمن ب.ن مھ.دي )1(

1/329.(  
  ).5/46انظر سنن الترمذي:(  )2(
ما بين معقوفتين مطموس في ق، م وأكملنا ال�نقص م�ن كت�اب "المق�دمات" 'ب�ن رش�د ال�ذي نق�ل معظ�م ھ�ذا  )3(

  ).484-3/483الفصل: (
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@@

Éua‹¾a@‘‹èÏÉua‹¾a@‘‹èÏ@@

اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلـة واجلهميـة: ابـن قـيم اجلوزيـة  -
  )، املكتبة السلفية، املدينة املنورة.751(

أخلـد لـألرض، وجهـل أن االجتهـاد يف كـل االجتهاد (أو الرد علـى مـن  -
)، حتقيق فـؤاد عبـد هـ911عصر فرض): جالل الدين عبد الرمحن السيوطي (
  ).1980/ هـ1400املنعم أمحد، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية (

)ن هـ318اإلمجاع: أبو بكر بن حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ( -
  ).م1982/هـ1402الطبعة األوىل، دار طيبة (

األحكام السلطانية والواليات الدينية: أبو احلسن بن علي بن حممد بـن  -
)، الطبعـــة لثالثـــة، مطبعـــة مصـــطفى البـــاىب احللـــيب، هــــ450حبيـــب املـــارودي (

  ).م1973/هـ1393مصر (
إحكـــام الفصـــول يف أحكـــام األصـــول: أبـــو الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف  -

كــي، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت )، حتقيــق عبــد ايــد الرت هـــ474البــاجي (
  ).م1987/هـ1407(

  اختصار عيون األدلة: للقاضي عبد الوهاب (خمطوط). -
  آداب الفقهاء: عبد اهللا كنون، دار الثقافة، املغرب. -
)، مصــطفى البــاىب هـــ1250ارشــاد الفحــول: حممــد بــن علــي الشــوكاين ( -

  ).م1937/هـ1356احلليب، مصر (
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قاصــــد احلبيــــب: حممــــد بــــن أمحــــد علــــي بــــن غــــازي إرشــــاد اللبيــــب إىل م -
  ).هـ919(

إرواء الغليـــل يف ختــــريج أحاديــــث منــــار الســـبيل: ناصــــر الــــدين األلبــــاين،  -
  ).م1979/هـ1399املكتب اإلسالمي، بريوت (

أزهار الرياض: أبو العبـاس أمحـد املقـري املسـاين، صـندوق إحيـاء الـرتاث  -
  ).م1978الرباط (

)، حتقيــــق علــــى هـــــ463وســــف بــــن عبــــد الــــرب (االســــتذكار: أبــــو عمــــر ي -
  ).م1973النجدي ناصف، الس األعلى لللشئون اإلسالمية، مصر (

) مطبعــة هـــ422اإلشــراف يف مســائل اخلــالف: للقاضــي عبــد الوهــاب ( -
  اإلدارة، تونس.

اإلصـــــابة يف متييـــــز الصـــــحابة: أمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حممـــــد بـــــن حجـــــر  -
  ).هـ1328مطبعة السعادة، مبصر ( هـ)، الطبعة األوىل،853العسقالين (

األعــــالم: خــــري الــــدين الزركلــــي، الطبعــــة اخلامســــة، دار العلــــم للماليــــني  -
  ).م1980بريوت (

) حتقيـق هــ450اإلقناع: أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املـارودي ( -
  م).1982هـ/1402خضر حممد خضر، الطبعة األوىل، دار العروبة (

)، الطبعــة الثانيــة، دار املعرفــة، هـــ204شــافعي (األم: حممــد بــن إدريــس ال -
  ).م1973/هـ1393بريوت (

)، تصــحيح حممــد حامــد هـــ224األمــوال: أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم ( -
  ).هـ1353الفقى، املطبعة القاهرة، القاهرة (
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) هـــ853انتصــار الفقــري الســالك: مشــس الــدين حممــد بــن حممــد الراعــي ( -
طبعــــة األوىل، دار الغــــرب اإلســــالمي بــــريوت حتقيــــق حممــــد أبــــو األجفــــان، ال

  ).م1981(
  )، دار الكتب العلمية، بريوت.هـ463االنتقاء: ابن عبد الرب ( -
)، حتقيــــق عبــــد الــــرمحن املعلمــــي م1912األنســــاب: للســــمعاين، ليــــدن ( -

  بريوت. -وآخرون، نشر آمني دمج
) ـهـ885اإلنصاف: عالء الدين أبو احلسن علي بـن سـليمان املـرداوي ( -

  ).هـ1374حتقيق حممد حامد الفقي، الطبعة األوىل (
  ).م1941إيضاح املكنون: إمساعيل باشا، استانبول ( -
) هـ794البحر احمليط: بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي ( -

حتقيــــــــق جمموعــــــــة مــــــــن البــــــــاحثني، الطبعــــــــة الثانيــــــــة، دار الصــــــــفوة، الغردقــــــــة 
  ).م1992/هـ1413(

نائع يف ترتيـــــــب الشـــــــرائع: عـــــــالء بـــــــن مســـــــعود الكاســـــــاين بـــــــدائع الصـــــــ -
  )، مطبعة اإلمام، الناشر: زكريا على يوسف، مصر.هـ587(

) هــــ595بدايـــة اتهـــد: القاضـــي أبـــو الوليـــد حممـــد بـــن رشـــيد احلفيـــد ( -
  (املطبوع مع اهلداية يف ختريج أحاديث البداية.

)، الطبعـة هــ774شقي (البداية والنهاية: أبو الفداء احلافظ بن كثري الدم -
  ).م1977الثانية، مكتبة املعارف، بريوت (

بيــان تلبــيس اجلهميــة يف تأســيس بــدعهم الكالميــة: شــيخ اإلســالم ابــن  -
  تيمية، الطبعة األوىل.
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)  هــ520اجلـد ( -البيان والتحصيل: أبو الوليد حممـد بـن أمحـد بـن راشـد -
اإلســالمي، بــريوت  حتقيــق حممــد حجــي وآخــرون، الطبعــة األوىل، دار الغــرب

  ).م1986/هـ1406(
)، دار هــــ898التـــاج واإلكليـــل: أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن يوســـف املـــواق ( -

  ).م1978/هـ1398الفكر، بريوت (
  الدولة العباسية: اخلضرى بك. -تاريخ األمم اإلسالمية -
تـاريخ بغــداد: أبــو بكــر أمحــد بـن علــي اخلطيــب البغــدادي، دار الكتــاب  -

  العريب، بريوت.
  تاريخ التشريع اإلسالمي: اخلضرى بك. -
  تاريخ الرتاث العريب: بروكلمان. -
تـــــاريخ اخللفـــــاء: جـــــالل الـــــدين عبـــــد الـــــرمحن بـــــن أيب بكـــــر الســـــيوطي  -

  ).هـ911(
تـــاريخ قضــــاء األنـــدلس: أبــــو احلســـن بــــن عبـــد اهللا بــــن احلســـن النبــــاهي  -

  بريوت. –املالقي، املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
تبصـــرة احلكـــام يف أصـــول األقضـــية ومنـــاج األحكـــام: برهـــان الـــدين أبـــو  -

ـــــن فرحـــــون ( ـــــة، هــــــ799الوفـــــا إبـــــراهيم ب )، الطبعـــــة األوىل دار الكتـــــب العلمي
  بريوت.

تبيـــــني  احلقـــــائق: فخـــــر الـــــدين عثمـــــان بـــــن علـــــي بـــــن جمحـــــف الزيعلـــــي  -
  ).هـ1315)، املطبعة الكربى، األمريية ببوالق، مصر (هـ743(
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) دار الكتــــاب هـــــ571ذب املفــــرتى: ابــــن عســــاكر الدمشــــقي (تبيــــني كــــ -
  العريب، بريوت.

)، الطبعـة األوىل، دار هــ539حتفة الفقهـاء: عـالء الـدين السـمرقدندي ( -
  ).م1984/هـ1405الكتب العلمية، بريوت (

ختــريج األحاديــث النبويــة الــواردة يف مدونــة اإلمــام مالــك: الطــاهر حممــد  -
  رى.الدرديري، جامعة أم الق

)، دار إحيــاء هـــ747تــذكرة احلفــاظ: أبــو عبــد اهللا مشــس الــدين الــذهيب ( -
  الرتاث العريب.

ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ملعرفــة أعــالم مــذهب مالــك: القاضــي  -
)، حتقيـق جمموعـة مـن البـاحثني هــ544عياض بـن موسـى بـن عيـاض السـبيت (

  ).م1983/هـ1403وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب (
التفريــــع: أبـــــو القاســـــم عبـــــد اهللا بـــــن احلســـــني بـــــن احلســـــن بـــــن احلـــــالب  -

)، حتقيـــــق حســـــن بـــــن ســـــامل الـــــدمهاين، الطبعـــــة األوىل، دار الغـــــرب هــــــ388(
  ).م1987/هـ1408اإلسالمي (

تقريــب التهــذيب: شــهاب الــدين أمحـــد بــن علــي بــن حجــر العســـقالين  -
ــــــــق حممــــــــد عوامــــــــة، الطبعــــــــة الثانيــــــــة، داهـــــــــ852( ر الرشــــــــيد، حلــــــــب ) حتقي
)1408/1988.(  

تقــومي البلــدان: عمــاد الــدين إمساعيــل بــن حممــد بــن عمــر، املعــروف بــاىب  -
) مكتــــب املثــــىن (مصــــور عــــن طبعــــة بــــاريس هـــــ732الفــــداء صــــاحب  محــــاة (

  ).هـ1830
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) دار هـــــ852تلخــــيص احلبــــري: أمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العســــقالين ( -
  املعرفة، لبنان.

)، حتقيـــق: حممـــد ثالـــث ســـعيد هــــ422وهـــاب (التلقـــني: القاضـــي عبـــد ال -
  ).هـ1405الفاين، جامعة أم القرى (رسالة دكتوراه يف عام 

) الطبعــة هـــ852ـذيب التهــذيب: أمحـد بــن علــى بـن حممــد بــن حجـر ( -
  ).م1984/هـ1404األوىل، دار الفكر، بريوت (

اجلــامع الصــحيح (صــحيح البخــاري): أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل  -
  )، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر، استانبول.هـ256ري (البخا
اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي) أبو عيسـى حممـد بـن عيسـى بـن سـؤرة  -

  ) حتقيق أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت.هـ297(
جـامع البيـان علــى تأويـل القــرآن (تفسـري الطــربي): أبـو جعفــر حممـد بــن  -

ــــــر الطــــــربي ( ــــــيب، مصــــــر ) هـــــــ310جري ــــــايب احلل الطبعــــــة األوىل، مصــــــطفى الب
)1388/1968.(  

اجلــــــامع يف أحكــــــام القــــــرآن: أبــــــو عبــــــد اهللا حممــــــد األنصــــــاري القــــــرطيب  -
  ) مكتبة الرياض احلديثة.هـ6714(

) طبعــة بــوالق هـــ1205حاشــية ابــن عابــدين: حممــد أمحــد بــن عابــدين ( -
  األوىل.

  الدسوقي، دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: حممد عرفة -
) وشــــهاب هـــــ1069حاشـــية قليــــويب وعمـــرية: شــــهاب الــــدين القليـــويب ( -

  ) الطبعة الرابعة، دار الفكر.هـ957الدين عمرية (
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  حدود ابن عرفة: (املطبوع من شرح الرصاع). -
حســـــن احملاضـــــرة يف تـــــاريخ مصـــــر والقـــــاهرة: جـــــالل الـــــدين الســـــيوطي  -

  ).هـ1299) طبعة مصر (هـ911(
  ية األولياء: أبو نعيم األصفهاين، مصر، دار الفكر.حل -
  اخلراج: ألىب يوسف. -
  اخلرشي على اخلليل: حممد اخلرشي، دار الفكر. -
الدرايـة يف ختــريج أحاديــث اهلدايــة: أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين  -

  ) دار املعرفة، بريوت.هـ852(
م بـــــن فرحـــــون درة الغـــــواص يف حماضـــــرة اخلـــــواص: برهـــــان الـــــدين إبـــــراهي -

  ) حتقيق حممد أبو األجفان وعثمان بطيخ، مكتبة العتيقة، تونس.هـ799(
) هـــ799الــديباج املــذهب: برهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي بــن فرحــون ( -

  حتقيق حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.
طبعـــة امـــع ديـــوان الراعـــي النمـــريي (شـــعر الراعـــي النمـــريي وأخبـــاره): م -

  ).هـ1383العلمي العريب دمشق (
ديــوان النابغــة الــذيباين: حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار املعــارف،  -

  ).1977مصر (
)، هــ684الذخرية: شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس الصـنهاجي القـرايف ( -

حتقيـــق عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف وعبـــد الســـميع أمحـــد اإلمـــام، نشـــر وزارة 
  ).1402/1982الشؤون الدينية، الكويت (األوقاف و 
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الــــذخرية يف حماســـــب اجلزيـــــرة: أبـــــو احلســــني علـــــى بـــــن بســـــام الشـــــنرتيين  -
) حتقيــــــــق إحســــــــان عبــــــــاس الطبعــــــــة األوىل، دار الثقافــــــــة، بــــــــريوت هـــــــــ532(
  ).م1979/هـ1399(

)، حتقيــق اهلــادي هـــ386الرســالة: أبــو حممــد عبــد اهللا بــن زيــد القــريواين ( -
جفــــــــــان، الطبعــــــــــة األوىل، دار الغــــــــــرب اإلســــــــــالمية محــــــــــو وحممــــــــــد أبــــــــــو األ

)1406/1986.(  
)، الطبعـــة هــــ676روضـــة الطـــالبني: أبـــو زكريـــا حيـــىي بـــن شـــرف النـــووي ( -

  ).م1985/هـ1405الثانية، املكتب اإلسالمي (
زاد املعـاد يف هــدى خـري العبــاد: مشــس الـدين أبــو عبـد اهللا حممــد بــن أىب  -

) حتقيـق شـعيب وعبـد القـادر األرنـاؤوط، ـهـ751بكر الزرعي بن قيم اجلوزية (
  ).م1986/هـ1406الطبعة الثالثة عشر، مؤسسة الرسالة (

)، هـــ175ســنن أيب داود: أبــو داود ســليمان بــن األشــعت السجســتاين ( -
حتقيــــق عــــزت الــــدعاس وعــــادل الســــيد، الطبعــــة األوىل، دار احلــــديث محــــص 

  ).م1973/هـ1393(
) حتقيــق هـــ275د بــن يزيــد القــزويين (ســنن ابــن ماجــة: أبــو عبــد اهللا حممــ -

  حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة العلمية، بريوت.
) الطبعــة هـــ303ســنن النســائي: أبــو عبــد الــرمحن بــن شــعيب النســائي ( -

  ).1383/1964األوىل، مطبعة مصطفى البايل احلليب (
) هـــ458الســنن الكــربى: أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني بــن علــي البيهقــي ( -

  عرفة، بريوت.دار امل
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ســـري أعـــالم النـــبالء: مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان، حتقيـــق  -
ـــــة، مؤسســـــة الرســـــالة  ـــــاؤوط وحممـــــد العرقسوســـــي، الطبعـــــة الثاني شـــــعيب األرن

)1404/1984.(  
شـــجرة النـــور الزكيـــة يف طبقـــات املالكيـــة: حممـــد بـــن حممـــد خملـــوف، دار  -

  الكتاب العريب، بريوت.
مـن ذهـب: أبـو العـالم عبـد احلـي بـن العمـاد شذرات الذهب يف أخبـار  -

  ) منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.هـ1086احلنبلي (
)، هـــ838شــرح ابــن نــاجي علــى الرســالة: قاســم بــن عيســى بــن نــاجي ( -

  ).1402/1982دار الفكر (
) هـــ684شـرح تنقـيح الفصـول: شـهاب الــدين أمحـد بـن أدريـس القـرايف ( -

  ).م1973املكتبة األزهرية ( حتقيق طه عبد الرؤوف سعد،
  شرح حدود ابن عرفة: أبو عبد اهللا حممد األنصاري الرصاع. -
شــــرح زروق علــــى الرســــالة: أمحــــد بــــن حممــــد الربنســــي املعــــروف بــــزروق  -

  ).م1982/هـ1402) دار الفكر (هـ899(
) املكتبـة هــ676شرح صحيح مسلم: أبو زكريا حيـىي بـن شـرف النـووي ( -

  ).هـ1349العصرية، مصر (
) تعليــق حممــد إبــراهيم هـــ1201الشــرح الصــغري: ســيدي أمحــد الــدردير ( -

  املبارك، مطبعة عيسى البايب احلليب، مصر.
) هــ861شرح فـتح القـدير: كمـال الـدين حممـد عبـد الواحـد السيواسـي ( -

  ).هـ1315الطبعة األوىل، املطبعة األمريية، بوالق (
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  ) دار الفكر.هـ1201الشرح الكبري: سيد أمحد الدردير ( -
الصــحاح: إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري، حتقيــق أمحــد عبــد الغفــور عطــار  -

  ).م1982/هـ1402الطبعة الثانية (
صــحيح ابــن خزميــة: حتقيــق وتعليــق حممــد مصــطفى األعظمــي، املكتــب  -

  ).هـ1390اإلسالمي (
صــــحيح مســــلم (اجلــــامع الصــــحيح): أبــــو احلســــني مســــلم بــــن حجــــاج  -

قيــق حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ) حتهـــ261القشــريي (
  بريوت.

) دار هــــ230طبقـــات ابـــن ســـعد: حممـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع بـــن ســـعد ( -
  ).م1968/هـ1388صادر بريوت (

)، حتقيـــــق إحســـــان هــــــ476طبقـــــات الفقهـــــاء: أبـــــو اســـــحق الشـــــربازي ( -
  ).م1981/هـ1401عباس، الطبعة الثانية دار الرائد العريب، بريوت (

العـــرب: مشـــس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان الـــذهيب حتقيـــق صـــالح  -
  ).م1960املنجد وفؤاد السيد، الكويت (

) حتقيـق محـزة هـ914عدة الربوق: أبو العباس أمحد بن حيىي الونشرشي ( -
  ).1990/هـ1410أبو فارس الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي (

) حتقيـق سـعد عـراب، هـ717وين (عيون املناظرات: أبو على عمر السك -
  ).هـ876منشورات اجلامعة التونسية (

غر املقالة يف شرح غريب الرسالة (املطبوع مع الرسالة): أبو عبيـد حممـد  -
ابـــن منصـــور بـــن محامـــة املغـــراوي، حتقيـــق اهلـــادي محـــو وحممـــد أبـــو األجفـــان، 

  ).م1986/هـ1406الطبعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي (
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ديث: البـــن قتيبـــة، حتقيـــق اجلبـــوري، وزارة األوقـــاف بـــالعراق غريـــب احلـــ -
)1397.(  

) حتقيـق هــ530فتاوى ابن رشد: أبو الوليد بـن أمحـد بـن رشـد القـرطيب ( -
املختــــــــــــــار التليلــــــــــــــي، الطبعــــــــــــــة األوىل، دار الغــــــــــــــرب اإلســــــــــــــالمي بــــــــــــــريوت 

)1407/1987.(  
رفـة، ) دار املعهــ852فتح البـاري: أمحـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين ( -

  بريوت.
فـــتح املبـــني يف طبقـــات األصـــوليني: عبـــد اهللا مصـــطفى املراغـــي، الطبعـــة  -

  ).1394/1974الثانية، دارالكتب العلمية، بريوت (
الفروق الفقهية: أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي، حتقيـق حممـد أبـو  -

-األجفــان ومحــزة أبــو فــارس، الطبعــة األوىل، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت 
  ).م1992

الفكر األصـويل: عبـد الوهـاب إبـراهيم أبـو سـليمان، الطبعـة األوىل، دار  -
  ).1983/هـ1403الشروق، جدة (

الفكــر الســامي يف تــاريخ الفكــر اإلســالمي: حممــد بــن احلســن احلجــوي  -
  ).1317/1977) املكتبة العلمية، املدينة املنورة (هـ1316(

بــــد الفارســــي، الطبعــــة فهــــرس املخطوطــــات خزانــــة القــــرويني: حممــــد العا -
  ).1403/1983األوىل (

) دار املعرفــة هـــ378الفهرســت: أبــو الفــرج حممــد بــن إســحق بــن النــدمي ( -
  ).1398/1978بريوت (
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) حتقيـق إحسـان عبـاس هــ764فوات الوفيات: حممد بن شاكر الكتـيب ( -
  ).1973دار بريوت (

) دار 1125ي (الفواكه الدواين: أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املـالك -
  الفكر بريوت.

) حتقيـق هــ758القواعد: أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن أمحـد املقـري: ( -
  أمحد عبد اهللا بن محيد، جامعة أم القرى.

) حتقيـق عبـد ـهـ829القواعد أبو بكر بن حممد بن عبد املـؤمن احلضـي ( -
  الرمحن الشعالن، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

) الطبعـــة األوىل، دار هــــ463: أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الـــرب (الكـــايف -
  ).1409/1987الكتب العلمية، بريوت (

ـــــن األثـــــري ( - ـــــاريخ: أبـــــو احلســـــن علـــــى ب ) الطبعـــــة هــــــ620الكامـــــل يف الت
  ).م1986/هـ1406السادسة، دار الكتاب العريب، بريوت (

) هـــــ365الكامــــل يف ضــــعفاء الرجــــال: أبــــو أمحــــد عبــــد اهللا بــــن عــــدي ( -
  ).1405/1985الطبعة الثانية دار الفكر، بريوت (

  ).م1941كشف الظنون: حاجي خليفة، استانبول (  -
كشف القنـاع عـن تضـمني الصـناع: أبـو علـي احلسـن بـن رجـال املعـداىن   -

  ).م1986) الدار التونسية للنشر (هـ1140(
كنـــــز العمـــــال يف ســـــنن األقـــــوال واألفعـــــال: للمتقـــــى، مؤسســـــة الرســـــالة،   -
  ).145/1985ت (بريو 
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اللبـــــاب يف شـــــرح الكتـــــاب (خمتصـــــر القـــــدوري): عبـــــد الغـــــين الغنيمـــــي  -
  ).1400/1980امليداين، املكتبة العلمية بريوت (

لســــان العــــرب: أبــــو الفضــــل مجــــال الــــدين حممــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور  -
  ).1968) دار صادر بريوت (711(

ار املعرفــة، ) الطبعــة الثانيــة، دهـــ483املبســوط: مشــس الــدن السرخســي ( -
  لبنان.
ــــن أيب بكــــر اهليثمــــي  - ــــور الــــدين علــــي ب ــــع الفوائــــد: ن جممــــع الزوائــــد ومنب

  ).1402/1982) الطبعة الثانية دار الكتاب العريب، بريوت (هـ807(
)، هــــ676امـــوع شـــرح املـــذهب: أبـــو زكريـــا حيـــىي بـــن شـــرف النـــووي ( -

  املكتبة السلفية، املدينة املنورة.
إلســالم ابــن تيميــة: مجــع وترتيــب عبــد الــرمحن بــن جممــوع فتــاوى شــيخ ا -

  طبعة، الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني. -حممد ابن قاسم ادي
حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي: عمـر اجليـدي  -

  ).1986مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء (
ة اجلمهوريــــــــة العربيــــــــة ) مكتبــــــــهــــــــ456احمللـــــــى: ابــــــــن حــــــــزم الظــــــــاهري ( -

  ).م1972/هـ1392(
خمتصر ابـن احلاجـب: أبـو عمـرو عثمـان بـن عمـر أىب بكـر بـن احلاجـب  -

  ).1316هـ)، الطبعة األوىل املطبعة األمريية ببوالق، مبصر (646(
) حتقيـــق هــــ334خمتصـــر اخلرقـــي: أبـــو القاســـم عمـــر بـــن احلســـن اخلرقـــي ( -

  ).هـ1403إلسالمي، بريوت (الطبعة الثالثة، املكتب ا -زهري الشاويش
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خمتصـــر الطحـــاوي: أبـــو جعفـــر أمحـــد بـــن حممـــد بـــن ســـالمة الطحـــاوي  -
) حتقيــــــق أبــــــو الوفــــــا األفغــــــاين، الطبعــــــة األوىل، دار إحيــــــاء العلــــــوم هـــــــ321(
  ).م1986/هـ1406(

) (املطبــوع مــع هـــ428خمتصــر القــدوري: أمحــد بــن القــدوري البغــدادي ( -
  اللباب).

  ).1393/1973الثانية، دار املعرفة ( خمتصر املزين: الطبعة -
  ).1401/1981املدخل: البن احلاج، دار الفكر ( -
دار  -بروايـــة اإلمـــام ســـحنون -املدونـــة الكـــربى: اإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس -

  ).م1986/هـ1406الفكر (
) الطبعـــة هــــ768مـــرآن اجلنـــان: أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن اســـعد اليـــافعي ( -

  ).1360/1970وت (الثانية، مؤسسة األعلمي، بري 
) الطبعـة األوىل، دار اآلفـاق هــ456مراتب اإلمجاع: أبـو علـي بـن حـزم ( -

  ).1978اجلديدة، بريوت (
حتقيـق زهـري الشـاويش الطبعـة  -مسائل اإلمـام أمحـد: روايـة ابنـه عبـد اهللا -

  ).1401/1981األوىل املكتب اإلسالمي (
عبــد الــرمحن ديــن  حتقيــق فضــل -روايــة ابنــه صــاحل -مســائل اإلمــام أمحــد -

  ).1408/1988حممد، الطبعة األوىل الدار العلمية، اهلند (
  مسالك الداللة: أمحد بن حممد بن الصديق الغماري، دار الفكر. -
) 405املســتدرك: أبــو عبيــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا احلــاكم النيســابوري ( -

  دار املعارف، حيدر اباد.
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تــــــــب اإلســــــــالمي بــــــــريوت ) املكهـــــــــ241املســــــــند: أمحــــــــد بــــــــن حنبــــــــل ( -
)1403/1983.(  

  مسند الشافعي. -
) املكتبــة العلميــة، هـــ77املصـباح املنــري: أمحــد بــن حممــد املقــري الفيــومي ( -

  بريوت.
مصـــنف عبـــد الـــرزاق: عبـــد الـــرزاق بـــن مهـــام الصـــنعاين، حتقيـــق: حبيـــب  -

  ).1403/1983الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت (
حتقيق عبد اخلـالف األفغـاين، الـدار السـلفية اهلنـد مصنف بن أيب شيبة:  -

  ).هـ1399(
املطلــــع علــــى أبــــواب املقنــــع: مشــــس الــــدين حممــــد بــــن أىب الفــــتح البعلــــى  -

  ).م1965/هـ1385) املكتب اإلسالمي، دمشق (هـ709(
معــــامل اإلميــــان يف معرفــــة أهــــل القــــريوان: عبــــد الــــرمحن حممــــد األنصــــاري  -

  اضور، املكتبة العتيقة، تونس.) حتقيق حممد مهـ696الدباغ (
) هـــ626معجــم البلــدان: شــهاب الــدين يــاقوت بــن عبــد اهللا احلمــوى ( -

  دار إحياء الرتاث العريب، لبنان.
  معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، مكتبة املثىن، بريوت. -
) حتقيـق هــ395معجم مقاييس اللغة: أبو احلسن أمحد فـارس بـن زكريـا ( -

  ).1399/1979دار الفكر (عبد السالم هارون، 
املعجـــم املفهـــرس أللفـــاظ القـــرآن الكـــرمي: حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار  -

  الفكر، بريوت.
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املعجــــــــــم الوســــــــــيط: إبــــــــــراهيم مصــــــــــطفى وآخــــــــــرون، مطبعــــــــــة مصــــــــــر  -
)1380/1960.(  

) 536املعلـــم بفوائـــد املســـلم: أبـــو عبـــد اهللا بـــن علـــي بـــن عمـــر املـــازري ( -
  ).م1988الطبعة الثانية/،بيت احلكمة تونس (حتقيق حممد الشاذيل النيفر، 

املعونــة يف اجلــدل: أبــو إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــريازي،  -
ــــز، الطبعــــة األوىل، مركــــز املخطوطــــات والــــرتاث،  ــــن عبــــد العزي ــــق علــــى ب حتقي

  ).1407/1987الكويت (
) دار الغــــــرب هـــــــ914املعيــــــار املعــــــرب: أمحــــــد بــــــن حيــــــىي الونشريســــــي ( -

  ).1401/1981بريوت (اإلسالمي 
املغـــرب يف ترتيـــب املعـــرب: أبـــو الفـــتح ناصـــر بـــن عبـــد الســـيد بـــن علـــي  -

  ) دار الكتاب العريب، لبنان.هـ616املطريزي (
) مكتبـة هــ620املغىن: أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممـد بـن قدامـة ( -

  الرياض احلديثة، الرياض.
بـن عبـد الـرمحن السـخاوي  املقاصد احلسنة: أبو اخلري مشس الدين حممد -

  ) الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت.هـ902(
ــــد حممــــد بــــن امحــــد بــــن رشــــد القــــرطيب  - املقــــدمات املمهــــدات: أبــــو الولي

) حتقيـــــــق حممـــــــد حجـــــــي، الطبعـــــــة األوىل، دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي هــــــــ520(
  ).م1988/هـ1408(

 بـــدران مطبعـــة امللـــل والنحـــل: الشـــهر ســـتاين، حتقيـــق حممـــد بـــن فـــتح اهللا -
  ).1970األزهر، مصر (
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) الطبعـة الرابعـة، هــ474املنتقى: أبو الوليد سـليمان بـن خلـف البـاحي ( -
  ).1970مطبعة السعادة، مصر (

منهــاج الســنة النبويــة: أبــو العبــاس تقــي الــدين أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن  -
بـــن  تيميـــة، حتقيـــق: حممـــد رشـــاد ســـامل، الطبعـــة األوىل، جامعـــة اإلمـــام حممـــد

  ).1406/1986سعود اإلسالمية (
املهــــذب: أبــــو إســــحق إبــــراهيم علــــي الشــــريازي، عيســــى البــــايب احللــــيب،  -

  مصر.
مواهـــب اجلليـــل: أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن املغـــريب احلطـــاب  -

  ).1398/1978)، الطبعة الثانية، دار الفكر (هـ954(
بـد البـاقي، املكتبـة ) تعليـق حممـد فـؤاد عهــ179املوطأ: مالـك بـن أنـس ( -

  الفيصلية، مكة املكرمة.
النجــــوم الزاهـــــرة: مجــــال الـــــدين أبــــو احملاســـــن يوســــف بـــــن تغــــرى بـــــردى  -

  )، دار الكتب العريب.هـ873األتابكى (
) دار هـــ672نصــب الرايــة: أبــو حممــد مجــال الــدين بــن يوســف الزيعلــى ( -

  احلديث.
  ادر، لبنان.نفح الطيب: أمحد بن حممد املقرى التلمساين، دار ص -
النهايـــــة يف غريـــــب احلــــــديث: جمـــــد الـــــدين أبــــــو الســـــعادات بـــــن األثــــــري  -

) حتقيــق حممــود الطنــاحى وطــاهر الــزاوي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة هـــ606(
)1963.(  

اية احملتاج إىل شرح املنهاج: مشـس الـدين حممـد بـن أىب العبـاس الرملـى  -
  ).1386/1967ليب مصر ()، الطبعة األخرية، مصطفى البايب احلهـ1004(
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) دار اجليــل، بــريوت هـــ1250نيــل األوطــار: حممــد بــن علــي الشــوكاين ( -
  ).م1973(

اهلدايــــة يف ختــــريج أحاديــــث البدايــــة: أبــــو الفــــيض أمحــــد بــــن حممــــد بــــن  -
  الصديق الغمارى، حتقيق: جمموعة من الباحثني، عامل الكتب.

  ).م1951هدية العارفني: إمساعيل باشا، استانبول ( -
الوفيــات: أبــو العبــاس أمحــد بــن حســن بــن علــي بــن اخلطيــب بــن قنقــذ  -

القســــنطيين، حتقيــــق عــــادل نـــــويهض، الطبعــــة الثانيــــة، دار اآلفــــاق اجلديـــــدة، 
  ).م1978بريوت (

وفيات األعيان: أبو العباس مشـس الـدين أمحـد بـن أىب بكـر بـن خلكـان  -
  )، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت.هـ681(
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